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محضر علجلسة علخمسين بعد عملرئتين

عيترايخ: الخميس 26 ربيع األول 1442ه )12 نونبر 2020م(.

عيرئرسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: أربعة ساعات وستة دقائق ابتداء من الساعة الثانية 
زواال والدقيقة السادسة واألربعين.

جدول عألعمرل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 
65.20 للسنة املالية 2021:

تقديم تقرير لجنة املالية والتنمية االقتصادية؛ .-

مداخالت الفرق واملجموعة النيابية في مناقشة الجزء األول  .-
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عيسلد علحبيب عملريك1 ائيس مجلس عينوعب، ائيس علجلسة:

عيسلدعت وعيسردة عينوعب، سنفتتح علجلسة إذع سمحتم.

أشرف  على  وعيسالم  عيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين.

افتتحت الجلسة.

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

يشرع مجلس النواب ابتداء من اليوم في الدراسة والتصويت على 
مشروع قانون املالية رقم 65.20 للسنة املالية 2021، وسنستمع في 
بداية هذه الجلسة إلى تقرير لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية في نفس 
املوضوع، بعد ذلك سننتقل إلى اإلستماع إلى تدخالت الفرق واملجموعة 
الوزير،  السيد  مع  بتنسيق  ثم سنستمع  املناقشة،  إطار  في  النيابية 
سنستمع إلى جواب السيد وزير اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على 

كل هذه املداخالت.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

في سياق  املشروع  هاد  يأتي  يوميا  نعيش  نعلم جميعا وكما  كما 
استثنائي يعيشه العالم وتعيشه بالدنا بكل ما يحمله من انعكاسات على 
مستوى اقتصاديات دول املعمور، غير أن ما يبعث على األمل هو اإلرادة 
القوية، اإلرادة الفاعلة التي واكبت هذه األزمة منذ انطالقها بفضل 
الرؤية املتبصرة لجاللة امللك، والتي حافظت على سقف طموحات 
الفاعلين، كما كشفت عن إمكانيات جديدة لبالدنا عززت  مختلف 
من طاقتها وقوت من عزيمة الصمود أمام التحديات املطروحة، كما 
يأتي هذا املشروع في مرحلة استكمال تنزيل آخر املقتضيات املتعلقة 

بالقانون التنظيمي للمالية الذي فتح آفاقا نوعية في التعاطي مع املالية 
العمومية، إن نجاح هذه التجربة عززتها روح املسؤولية الجماعية التي 

تحلى بها كافة أعضاء املجلس وبفعل التعاون اإليجابي مع الحكومة.

التقدير  بخالص مشاعر  أتقدم  أن  إال  املناسبة  بهذه  يسعني  وال 
واإلعتزاز للسيد رئيس الحكومة، للسيد وزير الدولة وإلى كافة أعضاء 
الحكومة، ومختلف أجهزة املجلس من مكتب ورئيسة ورؤساء الفرق 
وكافة  الدائمة،  اللجن  ورؤساء  رئيسة  وكذلك  النيابية،  واملجموعة 
أعضاء املجلس على حرصهم وإصرارهم في أن يظل هذا الفضاء البرملاني 

مجاال ملناقشة وعرض إنشغاالت عموم املواطنات واملواطنين.

لقد شهد املجلس نشاطا مكثفا خالل دراسة مشروع القانون املالي 
بلغت اإلجتماعات بخصوصه 55 اجتماعا ملختلف اللجن الدائمة، وما 
يناهز 198 ساعة عمل، كما بلغت التعديالت املقدمة بخصوصه 185 
تعديال داخل لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية تقدمت بها الحكومة 
مناقشتها  تمت  املنتسبين،  غير  والنواب  النيابية  واملجموعة  والفرق 

وإقرار العديد منها في جو مسؤول تطبعه املصلحة العامة.

وأغتنم هذه الفرصة لإلشادة بروح املسؤولية والجدية التي برهن 
عبد  النائب  السيد  اإلقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  رئيس  عنها 
اللجنة  مغناطي�سي هو، وكذلك مكتب  مغناطي�سي،  بووانو، هو  هللا 
كرسوا  املاضية  األسابيع  طيلة  اللذين  ومعارضة  أغلبية  وأعضاؤها 
نوعية  إليه قيمة  املشروع، وأضافوا  تفاصيل هذا  ملناقشة  جهدهم 
اجتماعية وإقتصادية وجبائية تستحق كامل التقدير، كما هي فرصة 
كذلك لإلشادة بوزير املالية والتنمية اإلقتصادية وإصالح اإلدارة على 
تجاوبه وتعاونه الخالق، مما يؤكد اإلرادة املشتركة في مواجهة التحديات 

التي تعرفها بالدنا.

كما ال تفوتني الفرصة دون اإلشادة بموظفات وموظفي املجلس على 
جهودهم وتضحيتهم في ظروف صعبة في القيام بواجبهم اإلداري بروح 

من التفاني واملسؤولية.

أعطي الكلمة اآلن للسيدة املقررة، السيدة النائبة مريم وحساة، 
تفضل.

عينرئب عيسلد عبد هللا بووعنو )نقطة نظرم(:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عندنا  كان  البارحة  املالية،  قانون  بمشروع  تتعلق  نظام  نقطة 
العاشرة  الساعة  من  لكن  العاشرة،  الساعة  من  ابتداء  التصويت 
للساعة الحادية عشرة كان عندنا اجتماع رؤساء الفرق اللي حاضرين 
معانا في اللجنة واللي محاضرينش معانا ملدارسة واحد املشروع قانون 
اللي عندو عالقة بقانون املالية هو 46.02، وبالفعل اتفقنا على املبادئ 
ديالو، وفي نهاية الجلسة تقريبا مع الساعة الثانية صباحا صوتنا عليه 
باإلجماع، وله عالقة بقانون املالية. فنقطة نظام كنطلب منكم السيد 
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الرئيس أن تدرجوه بعد نهاية هاذ التدخالت قبل ما ندخلو في التصويت 
على مشروع قانون املالية شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، موافقون؟ ما كاين مانع ال�سي نور الدين، طيب، ال�سي عبد 
اللطيف؟... وتبارك هللا عليك... شكرا. إذن السيدة املقررة.

عينرئبة عيسلدة مريم وحسرة، مقراة عيلجنة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدين عيوزيرين عملحت7مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

يشرفني أن أتقدم أمام أنظار مجلسنا املوقر بتقرير لجنة املالية 
والتنمية اإلقتصادية بعد انتهائها من الدراسة والتصويت على مشروع 
قانون املالية رقم 65.20 برسم السنة املالية 2021، وذلك بعد إحالته 
على مجلس النواب وفقا ألحكام الفصل 75 من الدستور، ومقتضيات 
املالية. وهكذا فإن مشروع  التنظيمي لقانون  القانون  48 من  املادة 
قانون املالية املشار إليه أعاله يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع 
انتشار جائحة فيروس كورونا التي ضربت سائر أرجاء املعمور، وبما 
خلفته من أثار وانعكاسات سلبية على الصعيد اإلقتصادي واإلجتماعي 
والنف�سي. وفي ظل هذه األوضاع، كانت بالدنا سباقة بفضل حكمة 
وتبصر جاللة امللك إلى اتخاذ عدد من التدابير الحتواء األزمة الصحية 
والحفاظ على صحة وسالمة املواطنين والتخفيف من تداعيات الوباء 

اقتصاديا واجتماعيا.

وفي هذا اإلطار، فإننا نعبر عن بالغ اعتزازنا بمبادرة جاللة امللك 
كوفيد19-  كورونا  جائحة  تداعيات  بتدبير  خاص  صندوق  بإحداث 
والتي تفاعلت معها املؤسسة البرملانية بما يقتضيه األمر من مسؤولية 
وحزم طبقا ملقتضيات الفصل 70 من الدستور واملادة 26 من القانون 
التنظيمي لقانون املالية، حيث صادقت على مشروع املرسوم بإحداث 
صندوق ذي الصلة بتاريخ 18 مارس 2020 كما رفعت مذكرة بالتاريخ 
نفسه إلى السيد رئيس الحكومة ضمنتها العديد من املقترحات الرامية 
على  والحفاظ  الوطني،  اإلقتصاد  ودعم  الصحي،  القطاع  تأهيل  إلى 

مناصب الشغل، والتخفيف من تداعيات اإلجتماعية للجائحة.

وإننا نغتنم هذه املناسبة للتنويه بمختلف أشكال التالحم واإلجماع 
الوطني في مواجهة الجائحة، وتثمين املقاربة التشاركية لرئيس الحكومة 
مع األحزاب السياسية، وكذا الجهود املبذولة من طرف األطر الصحية 
والسلطات العمومية بمختلف مستوياتها املدنية والعسكرية. وال يفوتنا 
قضية  تعرفها  التي  اإليجابية  للتطورات  ارتياحنا  عميق  عن  التعبير 
وحدتنا الترابية على املستوى األممي، وإدانة املناورات البئيسة التي تقوم 

بها ميلشيات البوليساريو بمعبرر الكركرات. كما أننا باملناسبة ذاتها إذ 
نستنكر ونشجب كل اإلساءات التي تستهدف الدين اإلسالمي ورموزه، 
وندين بشدة كل اعتداء ومس باملقدسات والعقيدة، نؤكد أن مثل هذه 
األفعال لن تعمل إال على تغذية روح الكراهية والعنصرية والتطرف 
تقوم على أساسها املجتمعات  التي  والقيم  العليا  باملبادئ  التي تضر 
املتحضرة. وندعو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
املقيمين بالخارج، إلى استثمار عالقات بالدنا الخارجية والدبلوماسية 
للحيلولة دون تكرار مثل هذه السلوكات، التي ال يمكن قبولها تحت أي 

طائلة كانت.

إن مشروع قانون املالية قيد الدراسة يأتي أيضا في ظل توالى سنتين 
من الجفاف، مما فاقم األوضاع ببالدنا، إما على الصعيد اإلقتصادي 
أو اإلجتماعي. حيث عمل ذلك بمعية األزمة الوبائية على الكشف عن 
العجز، وهو ما ما جاء في خطاب  مجموعة من اإلختالالت ومظاهر 
وخطابه   ،2020 يوليوز   29 في  العرش  عيد  بمناسبة  امللك  جاللة 
من  الخامسة  التشريعية  السنة  من  األولى  الدورة  افتتاح  بمناسبة 
الوالية التشريعية العاشرة، حيث أعطى جاللة امللك توجيهات سامية 
مجتمعي  مشروع  وإطالق  اإلقتصاد  إلنعاش  طموحة  خطة  لتنفيذ 

كبير، بتعميم التغطية اإلجتماعية.

والحال هذا، فإنه يجدر بنا التساؤل بشأن مما حمله مشروع قانون 
املالية برسم السنة املالية لسنة 2021 من معطيات لحلحلة األوضاع 

القائمة اقتصاديا واجتماعيا.

عيسلدعت وعيسردة،

إن الحكومة استندت في إعدادها ملشروع قانون املالية لسنة 2021 
على التوجيهات امللكية السامية الواردة في خطب جاللة امللك بمناسبة 
افتتاح  بمناسبة  وكذلك  والشعب،  امللك  ثورة  وذكرى  العرش  عيد 
السنة التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية العاشرة. وهكذا فقد 
ارتكزت التوجهات العامة ملشروع قانون املالي للسنة املالية 2021 حول 

املحاور التالية:

تسريع تنزيل خطط اإلنعاش واإلقتصاد الوطني؛ .•

إطالق املرحلة األولى لتعميم التغطية اإلجتماعية، عبر تعميم  .•
التأمين اإلجباري على املرض؛

كذلك إرساء قواعد ميزانية الدولة وعقلنة أداءها. .•

كما ارتكز املشروع على الفرضيات التالية:

محصول زراعي من الحبوب يقدر ب 70مليون قنطار؛ .•

متوسط سعر غاز البوطان في 350 دوالر أمريكي للطن؛ .•

معدل النمو بنسبة 4.8؛ .•

معدل عجز امليزانية يقدر ب6.5 من الناتج الداخلي الخام. .•



7391 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.118–11.ربيع الثاني.1442  )27.نونبر.2020( 

وكذلك ستجدون في هذا التقرير الذي سيوزع عليكم وسينشر عبر 
املواقع الرسمي ملجلس النواب مجموعة من املعطيات املرقمة ملشروع 

قانون املالية. ونظرا لضيق الوقت ما غاديش نقولها دابا.

عيسلدعت وعيسردة،

إذن مشروع قانون املالية برسم السنة املالية 2021 خضع ملناقشة 
عامة، انطلقت بتاريخ 26 أكتوبر 2020، وفقا ملقتضيات املادة 213 من 
النظام الداخلي ملجلس النواب. وفي إطار لذلك فقد أجمع السيدات 
والسادة النواب على السياق االستثنائي الذي يندرج فيه مشروع قانون 
املالية املذكور، بحيث أن توجهاته العامة تسعى باألساس إلى معالجة 

تداعيات األزمة الوبائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وارتباطا بذلك، فقد اختلفت مواقف السيدات والسادة النواب 
اإلقتصادية  وتبداعياتها   ،19 كوفيد  ألزمة  الحكومة  تدبير  بشأن 
واإلجتماعية. فينما اعتبر البعض منهم أن ما عرفه اإلقتصاد الوطني 
من تراجع غير مسبوق في ظل توقف أغلب القطاعات، عدا بعض املهن 
والقطاعات اإلستراتيجية ما يقارب ربع السنة. وما آلت إليه األوضاع 
املاكرو اقتصادية واملالية للبالد خالل مدة ستة أشهر من السنة الجارية، 
يعد مسألة مشتركة بين جميع دول العالم. سجل كذلك آخرون أن 
الحكومة لم تكن موفقة في تدبير جميع مراحل األزمة خالل فترة الحجر 
الصحي. في إشارة منهم إلى غياب التنسيق بين مختلف مكوناتها، أمام 
تزايد معاناة وتعقيد أوضاع فئات واسعة من املواطنين. واعتبروا أن 
الحكومة تخلت عن دورها في مواجهة الجائحة ومخلفاتها لصالح الشأن 
اإلنتخابي. لكن، وعلى العكس مما اثير وما تم التعبير عنه في موضوع 
اإلنتخابات وما تقوده الحكومة من مشاورات على هذا الصعيد، سجل 
جانب من السيدات والسادة النواب، أن املجهودات املبذولة في هذا 
الذي يعد أساسا  الديمقراطي  املسار  تثبيت  إطار  في  تندرج  اإلتجاه، 
للتنمية بكل أبعادها. وعبر عدد من السيدات والسادة النواب على أن 
الحكومة في إعدادها ملشروع قانون املالية املتحدث عنه استخلصت 
الدروس من الجائحة وتفاعلت باإليجاب مع التعليمات امللكية السامية 
الواردة في خطب جاللة امللك بمناسبة عيد العرش وبمناسبة ذكرى 
ثورة امللك والشعب وافتتاح السنة التشريعية الخامسة من الوالية 
التشريعية العاشرة، غير أن مشروع القانون املذكور بدى لدى عدد 
آخر من السيدات والسادة النواب مشروعا عاديا وال يقدم إجابات على 
اإلشكاليات املطروحة وأن األمر يتعلق بإجراءات وردت في التوجيهات 
في  اإلبتكرار واإلبداع  بافتقادها لحس  الحكومة  نعثوا  امللكية، حيث 

إيجاد الحلول.

وعموما، فقد تركزت مالحظات وتقييم السيدات والسادة النواب 
ملشروع قانون املالي سنة 2021 خالل املناقشة العامة حول فرضيات 
ملدى  النواب  السادة  بعض  أشار  حيث  العامة،  وتوجهاته  املشروع 
التقلبات التي أضحى العالم يعيشها خالل العقود األخيرة بفعل األزمات 
التنبؤات  موضحين صعوبة  والصحية  سياسية  والجيو  اإلقتصادية 

الفرضيات  ومحدودية  املالية  القوانين  صالحية  إشكالية  يطرح  مما 
التي تستند إليها، حيث طالبوا بضرورة توسيع هذه الفرضيات لتشمل 
معطيات إضافية، وفيما يخص خطة إنعاش اإلقتصاد الوطني كأولوية 
املرتكز  هذا  تثمين  تم  فقد   ،2021 لسنة  املالية  قانون  مشروع  في 
الذي رصد له ما يقارب 120 مليار درهم واعتباره خطة غير مسبوقة 
ورافع اإلقتصاد الوطني وال سيما في اتجاه دعم القطاعات اإلنتاجية 
واملقاوالت الصغرى واملتوسطة والرفع من قدراتها على اإلستثمار وخلق 
فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل. وفي هذا الصدد أكد جانب 
أن  املجهود اإلستثماري البد  أن هذا  النواب  والسادة  السيدات  من 
يصاحب بإجراءات جديدة في تدبير اإلستثمار تعتمد جدوى املشاريع 
املمولة ومدى تأثيرها على اإلقتصاد وخلق فرص الشغل واملساهمة في 
التنمية وإخضاعها للتقييم القبلي والبعدي وتنزيلها وفق أجندة زمنية 

محددة.

املحوري  الدور  على  التاكيد  تم  املذكورة  الخطة  بتنزيل  وعالقة 
لصندوق محمد السادس لإلستثمار اإلستراتيجي، عبر تخويله الشخصية 
املعنوية والدعوة إلى التسريع بإخراجه وفق إطار قانوني مرن وبمحفظة 
مشاريع لتعبئة التمويالت مع مراعاة البعد الجهوي في تدخالته وضمان 
أسس حكامته، وفي سياق متصل فقد دعى السيدات والسادة النواب إلى 
ضرورة منح الدعم الكافي لقطاع السياحة الذي تضرر بشكل مسبوق 
من الجائحة، بحيث امتد الضرر الذي لحقه إلى العديد من املهن ذات 
الصلة بنشاطه، وال سيما الصناعة التقليدية والنقل السياحي، وطالبوا 
أيضا بدعم القطاع العقاري من خالل تشجيع الطلب عبر تخفيض سعر 
الفائدة الذي الزال جد مرتفع، كما لم يغب الفالح ومعاناته التي زادت 
من حدتها آثار الجفاف عن انشغاالت السيدات والسادة النواب، حيث 
طالبوا بتمكينهم من جميع سبل الدعم والتحفيز، وفي سياق متصل 
الصغرى  للمقاوالت  الذاتية  األموال  تقوية  على  التنصيص  تم  فقد 
واملتوسطة بالنظر ملا تعانيه من إشكاالت بنيوية مرتبطة بالتمويل، كما 
وقفوا عند السياسة النقدية التي سجل البعض عدم موازاتها للسياسة 
املالية واإلقتصادية للحكومة، وكان تخفيض سعر الفائدة الرئي�سي إلى 

%0.25 مطلبا حاضرا لذيهم.

وفي الشأن اإلقتصادي أيضا وتفاعال مع اإلجراءات التي إتخذتها 
القروض  املقاوالت من خالل  لدى  السيولة  إشكالية  لحل  الحكومة 
القروض  جمعيات  أن  النواب  السادة  من  طرف  الحظ  املضمونة، 
الصغرى املستثنات من هذا اإلجراء الذي منح للبنوك مما يحول دون 

استفادة املهنيين الصغار وال سيما الحرفيين من هذا التدبير.

عيسلدعت وعيسردة، 

 فيما يخص الشأن اإلجتماعي، فقد نوه السيدات والسادة النواب 
بالعرض الحكومي املتجسد في إطالق الرحلة األولى لتعميم التغطية 
التغطية الصحية اإلجبارية، كما  في تعميم  اإلجتماعية عبر الشروع 
أكدوا في اآلن ذاته على ضرورة بذل مجهود موازي على مستوى العرض 
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الصحي وتزويد املستشفيات بالتجهيزات واألطر الطبية وشبه الطبية 
الكفيلة بتقديم الخدمات الصحية والعالجية ذات الصلة واستخالص 
الدروس من تجربة نظام املساعدة الطبية »رميد«، إضافة إلى ذلك 
فقد كان سؤال اإلستثمار في الرأسمال الغير املادي حاضر لدى بعض 
السيدات والسادة النواب، وهنا فقد تساءل البعض منهم عن مآل 

ملف املمرضين ذوي السنتين من التكوين بعد البكالوريا.

فيما يخص شق الحماية االجتماعية، سجل بعض املتدخلين أن 
ذلك يظل رهينا باعتماد عقد اجتماعي جديد يقوم على رؤية سياسية 
والنمو  االجتماعية  الحماية  بين  ذلك  في  وربطوا  ومندمجة  واضحة 
املستدام والتعليم الذي يعد بمعية الخبرة والتأهيل الوقود األسا�سي 
ملحرك الدولة في ظل ريادة اقتصاد املعرفة، وفي سياق ذي عالقة فقد 
نحو  البيداغوجي  املحتوى  وتوجيه  التعليم  منظومة  بتطوير  طالبوا 
علوم املستقبل في الذكاء االصطناعي والعلوم الرقمية وعلوم الطاقات 
املتجددة والعلوم املعرفية، ووقف العديد من املتدخلين أيضا عند 
مسألة املساهمة التضامنية، حيث أجمعوا على أن التضامن يعد من 
شيم املغاربة، غير أنهم دعوا في ذات الوقت إلى مراجعة مقترح الحكومة 
في املوضوع في اتجاه الرفع من سقف الدخول املعنية، واعتماد مبدأ 
التناسبية في ذلك والبحث في سبل أخرى للرفع من مداخيل الدولة 
بعيدا عن استهداف الطبقة املتوسطة، معتبرين أن استمرار استهدافها 

يعد ضربا لدعمات الدولة.

إلى ذلك فقد وقف السيدات والسادة النواب عند محور إرساء 
قواعد مثالية الدولة وعقلنة أدائها حيث ثمنوا مقترحات الحكومة ذات 
الصلة، كما أبدوا بعض املالحظات من قبل ضرورة مراعاة التمييز بين 
املؤسسات التي يجب الحفاظ عليها، وبين غير ذات املردودية والتي يجب 
تصفيتها، وسجلوا أن الحياد الضريبي في عملية إعادة هيكلة املؤسسات 
واملقاوالت العمومية يجب أن يكون فقط لفائدة الدولة، كما شددوا 
على ضمان أسس الحكامة للوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي ملساهمة 

الدولة ومواكبة أداء املؤسسات واملقاوالت العمومية.

النواب، فقد  في تدخالت السيدات والسادة  وتفاعال مع ما جاء 
بتقديم بعض  السيد وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة  تفضل 
اإليضاحات تجدون تفاصيل أكثر بشأنها في ملحق ضمن هذا التقرير. في 
هذا السياق، فقد أوضح السيد الوزير أن أولويات الحكومة مستمدة 
من التوجيهات امللكية السامية وأن هاجسها يظل الوقوف إلى جانب 
املواطن املغربي في ظل ظرفية صعبة، وأن التدابير الواردة في مشروع 
قانون املالية للسنة املالية 2021 هي استمرار لنفس التوجه وأن تعميم 
التغطية الصحية هو لصالح املواطن الذي يتوفر على دخل محدود أو 
ليس له دخل وأن إنعاش االقتصاد الوطني لصالح املواطن، كما أن 
إصالح القطاع العام سيمكن من توفير هوامش مالية يمكن توجيهها 

للقطاعات االجتماعية واالستثمارات املدرة للشغل.

املالية  قانون  مشروع  ملواد  التفصيلية  الدراسة  وبعد  ذلك  إلى 

برسم سنة 2021 استغرقت ما يقارب 20 ساعة واستنفاذ كافة أطوار 
املناقشة، حددت لجنة املالية والتنمية االقتصادية طيلة يوم اإلثنين 
9 نونبر كأجل إليداع التعديالت بشأنه، وهكذا وبتاريخ 9 نونبر 2020 

توصل مكتب اللجنة بالتعديالت التالية:

- تعديالت فرق األغلبية:32 تعديال؛

- تعديالت فريق األصالة املعاصرة: 47 تعديال؛

- تعديالت الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية: 56 تعديال؛

- تعديالت املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية:20 تعديال؛

- تعديالت الحزب االشتراكي املوحد:10 تعديالت.

كما توصلت اللجنة بتاريخ 10 نونبر2020 ب 20 تعديال من قبل 
الحكومة.

عيسلدعت وعيسردة،

خالصة  أمامكم  أبسط  أن  املقدمة  هذه  خالل  حاولت  لقد 
في دراستها  االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  بذلتها  التي  املجهودات 
ملشروع قانون املالية سنة 2021، والتي تجدون بشأنها أبوابا خصصت 

وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  وجواب  العامة،  للمناقشة 

املذكور، وجواب  قانون  ملواد مشروع  التفصيلية  واملناقشة  اإلدارة، 

السيد الوزير، ثم مختلف التعديالت املقترحة ونتائج التصويت عليها 

وعلى الجزء األول ومواده من ذات املشروع.

وفي هذا اإلطار، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيد النائب 

عبد هللا بووانو رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية على حسن 

تسييره للجنة، وكذا أطر اللجنة على ما بذلوه من مجهودات لتيسير 

مهام السيدات والسادة النواب، كما أتوجه بالشكر أيضا للسيد الوزير 

اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وكافة أطر وزارته ومسؤوليه ملا قدموه 

من إيضاحات ومعطيات وبيانات لتعزيز مناقشة مشروع قانون املالية 

املتحدث عنه داخل لجنة املالية والتنمية االقتصادية. وفي اجتماعها 

املقدمة  التعديالت  في  للبت  خصص  والذي  األربعاء،  يوم  املنعقد 

 2021 والتصويت على الجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 

نتائج ذلك بالجداول املرفقة. صادقت لجنة  بحيث تجدون تفصيل 

املالية والتنمية االقتصادية على الجزء األول من مشروع قانون املالية 
رقم 65.20 للسنة املالية 2021 وفق النتائج التالية:

عملوعفقون: 21؛

عملعراضون: 12؛

عملمتنعون: ال أحد،

 وشكرا.
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عيسلد عيرئيس:

شكرا للسيدة املقررة، ننتقل اآلن إلى املناقشة العامة بإعطاء الكلمة 
والتنمية،  العدالة  فريق  بإسم  اإلبراهيمي  مصطفى  الرئيس  للسيد 

تفضل السيد الرئيس.

عيعدعية  فريق  ائيس  عإلبرعهلم1،  مصطفى  عيسلد  عينرئب 
وعيتنملة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

باملداخلة  هللا  شاء  إن  املجلس  إدارة  غتوصل  الرئيس  السيد 
إلكترونيا في إطار اإلجراءات االحترازية.

عيسلد عيرئيس:

شكرا.

عيعدعية  فريق  ائيس  عإلبرعهلم1،  مصطفى  عيسلد  عينرئب 
وعيتنملة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم وعيصالة عيسالم على سلدنر محمد 
وعلى آيه وصحبه.

عيسردة عيوزاعء عملحت7مين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب وعينرئبرت عألفرضل عيسالم عللكم 
واحمة هللا تعرلى وثركرته،

أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة  يشرفني أن 
2021 بعد أقل من أسبوع من ذكرى املسيرة  املالية  مشروع قانون 
الخضراء التي شكلت نموذجا في التعبئة الجماعية واإللتزام واإلنضباط 
امللك محمد  الجاللة  في خطاب صاحب  كما جاء  بالحق،  والتشبث 
السادس حفظه هللا. كما نقدم مداخلتنا هذه ونحن على بعد أسبوع 
من ذكرى اإلستقالل املجيد، عيد اإلنتقال من املعركة أو الجهاد األصغر 
إلى الجهاد األكبر، حيث شكل االستقالل نصرا مبينا وحدثا تاريخيا 
حاسما، متوجا مراحل الكفاح املرير الذي تالحقت أطواره وتعددت 
صوره وأشكاله في مواجهة الوجود اإلستعماري الغاشم، حيث خلد 
أغلى  وبذلوا  والوفاء  واإللتزام  الوطنية  الغيرة  صور  أروع  املغاربة 

التضحيات في سبيل عزة الوطن وكرامته والدفاع عن املقدسات.

املغربية  اململكة  بموقف  للتنويه  الفرصة  نغتنم هذه  أخرى  مرة 
بكل مؤسساتها برملانا، وحكومة وكذلك املجلس األعلى بشأن إدانة كل 
إساءة لإلسالم وسيد األنام محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
وكذا بمواقف مجموع األحزاب السياسية وهيئات املجتمع املدني وكل 
القوى الحية في املجتمع تنديدا بالرسومات ومواقف البعض ممن ال 

يعرفون عن اإلسالمي ال مثونه وال أصوله باسم حرية التعبير. في املقابل 
نكرر رفضنا وإدانتنا الدائمة لكل األعمال اإلرهابية كيفما كان مصدرها 

ودواعيها.

ونغتنم هذه الفرصة لنرفع أكف الضراعة هلل سبحانه وتعالى لتنعم 
بالدنا بمزيد من األمن واألمان واإلستقرار والتقدم والرفعة واالزدهار، 
أمير  الوباء ويخفف عنا وطأه وأن يحفظ ملكنا  يرفع عنا هذا  وأن 
املؤمنين صاحب الجاللة امللك محمد السادس في صحته وعافيته وأن 

يغيثنا بأمطار الخير والرحمة وأن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته.

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء وعينوعب عملحت7مون،

األخيرة من عمر هذه  للسنة  املالية  قانون  تأتي مناقشة مشروع 
الوالية في ظروف استثنائية تتلخص في تفش مقلق لجائحة كورونة، 
حيث لم تسلم منها أي دولة من دول املعمور ومن بينها بالدنا وما خلفته 
من أضرار صحية ونفسية وإجتماعية واقتصادية، ستمتد تداعياتها 
لسنوات عدة ويبقى بريق األمل معقودا على اللقاح الجديد الذي بشرنا 

به صاحب الجاللة حفظه هللا.

القطاعات  مختلف  على  السلبي  وتأثيرها  الجفاف  سنوات  توالي 
اإلقتصادية ببالدنا؛

للسنة  دستوريا  املبرمجة  االنتخابية  لالستحقاقات  االستعداد 
القادمة؛

إنها بحق ظروف استثنائية لم يحدث أن اجتمعت دفعة واحدة 
والثقة  اإلستقرار  فإن  ذلك  ورغم  بالدنا،  استقالل  اإلستقالل  منذ 
والتعبئة والتضحية واليقظة والتآزر الذي نادى بها صاحب الجاللة 
حفظه هللا غير ما مرة وجدت اإلستجابة من كافة مؤسسات الدولة 
واألحزاب والنقابات واملجتمع املدني بكل أطياف، جعلت من املغرب 
نموذجا متفردا صامدا أمام كل هذه الصعاب واإلكراهات، بل ويرفع 
الشاملة  واإلجتماعية  الصحية  التغطية  كتوفير  الكبرى  التحديات 

وتأهيل اإلقتصاد الوطني وإصالح اإلدارة.

فيما يتعلق بالقضية األولى لبالدنا وهي قضية وحدتنا الترابية، يأتي 
مشروع قانون املالية في ظروف حساسة ومفصلية في مصار القضية 

الوطنية تميزت بحدثين اثنين:

تعلق  سواء  للمغرب،  والقانونية  الدبلوماسية  اإلنتصارات  األول 
السلمي  الحل  على  وتأكيده   25.48 الدولي  األمن  مجلس  بقرار  األمر 
والتوافق املتوافق عليه من لدن جميع األطراف ومنها الجزائر، أو العدد 
املتزايد للدول التي تعترف بمغربية الصحراء والذي تجاوز %85 من دول 
العالم أو بفتح مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة لقنصلياتها 

بكل من مدينتي الداخلة والعيون؛

الحدث الثاني، أعلن عنه صاحب الجاللة وهو البرنامج التنموي 
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اإلستراتيجي من ميناء الداخلة الذي يعد بوابة على املحيط األطل�سي 
واملحيط اإلفريقي على غرار ميناء طنجة املتوسط، باإلضافة إلى مشاريع 

الطاقة املتجددة والسياحة وغيرها.

من  مجموعة  املغرب  حقق  أيضا  اإلفريقي  بالبعد  يتعلق  فيما 
اإلنجازات ومنها الصلح ورأب الصدع بين األشقاء الليبيين وكان آخرها 
الصديقة  للدول  قدمها  التي  املساعدات  وكذلك  بوزنيقة،  اجتماع 
ومستلزمات  أدوية  من  الجائحة  هاته  ملواجهة  إفريقيا  في  والشقيقة 

طبية مصنوعة بمقاوالت مغربية وبجودة عاملية.

وأيضا فيما يتعلق ببعده العربي واإلسالمي، فإن القضية الثانية 
الفلسطينية وعاصمة فلسطين  القضية  وهي  الوطنية  القضية  بعد 
هي القدس، فاملغرب يدعم دائما وبدون شروط الشعب الفلسطيني 
رئيس  بموقف  وننوه  الشريف،  القدس  وعاصمتها  دولته  لتحقيق 
الحكومة الذي أعلن من خالل موقف املغرب إلدانته لصفقة القرن، 
وبذلك فهو يدعم دائما الشعب الفلسطيني، وهذه مناسبة للترحم على 
روح الفقيد الدكتور صائب عريقات الذي أفنى حياته في نصرة القضية 

الفلسطينية.

فيما يتعلق بالوضعية الوبائية فهي حرجة ومقلقة ببالدنا، بداية 
وأقربائهم  أحبائهم  في  رزئوا  لكل من  العزاء  تقديم واجب  يفوتنا  لن 
والدعاء للمتوفين بالرحمة واملغفرة و للمصابين بهذا الوباء وبغيره من 
األسقام بالشفاء العاجل و لكافة املواطنين بالصحة والعافية واملعافاة، 
إذا كان هناك أو كنا نواجه املوجة الثانية من تف�سي الجائحة كورونا، 
فإن األرقام في عدد من الدول سواء تعلق األمر باإلصابات والوفيات 
أصبحت اليوم باملاليين، بحيث أنه أزيد من 52 مليون إصابة وقرابة 
مليون و300 واملغرب لم يكن استثناء فقد بلغ عدد املصابين 270 ألف 
منذ البداية وقرابة 1000 حالة بأقسام اإلنعاش و4500 من املتوفين، 
فنحن اآلن في املوجة الثانية واملرحلة الثالثة من هذا الوباء واإلنتشار 
الحذر دائما ملواجهة هاته  انتشارا كبيرا، ولهذا فالحذر  اليوم  أصبح 
باإلستمرار واإلتساع واإلنتشار مما  الجائحة، فالوضع مقلق ومتسم 
دفع بالحكومة على غرار العديد من الدول إلى تمديد مدة سريان مفعول 
حالة الطوارئ 7 مرات ملواجهت هذه الحالة، وقد رأينا بأن مجموعة من 
الدول األوروبية شددت اإلجراءات اإلحترازية، سواء في أوروبا أوأيضا في 

املغرب العربي وكذلك دول األخرى.

محمد  الجاللة  صاحب  فتحه  الذي  األمل  بريق  بالتنويه  جدير 
السادس حفظه هللا يوم اإلثنين املا�سي 9 نونبر بترأسه لجلسة عمل 
الذي خصصت إلستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد19-، وفي انتظار 
انطالق عملية التلقيح الذي أعلن عنها جاللة امللك حفظه هللا، ندعو 
الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم حكومة ومجتمعا مدنيا وندائنا لكافة 
املواطنين الحذر واتخاذ املزيد من اإلحتياطات واحترام كافة التدابير 
التي تو�سي بها السلطات الصحية تخفيفا للضرر ومحاصرة هذا الداء.

أما بشأن وزارة الصحة فعليها أن تعبئ كافة إمكانياتها البشرية الطبية 
واملتطوعين،  األحمر  والهالل  والخاص  العام  بالقطاعين  والتمريضية 
فعدد أطباء اإلنعاش والتخدير واألطباء املكلفين وكذلك املمرضين بداء 
كوفيد19- فهو قليل، ولم يعد كافيا ملواجهة ضغط الحاالت الوافدة على 
أقسام اإلنعاش والعناية املركزة ونسبة ملء أسرة اإلنعاش حوالي 37% 
و في بعض املدن%100، كما على الوزارة أن تفرض مسار العالج لكل 
مريض، سواء باملراكز الصحية أو املستشفيات أو املصحات املخصصة 
كليا أو جزئيا لهذا الغرض مع املراقبة الصارمة لكل استغالل أو ابتزاز غير 
أخالقي لتحقيق الربح غير املشروع على حساب املر�سى، واللجوء عند 
الضرورة للوحدات الفندقية لإلستشفاء أو الحجر الصحي، وهنا البد 
من التذكير بأن ما تم تحقيقه خالل هذه السنة 2020 بقطاع الصحة 
مليار خصصت   18.6 امليزانية  إلى  باإلضافة  بحيث  غير مسبوق،  هو 
الحكومة 3 مليارات ملواجهة جائحة الكوفيد، باإلضافة إلى 1.6 للراميد.

ونغتنم هذه املناسبة لنجدد الشكر والتنويه واإلشادة باملرابطين 
وقوات  أطر طبية وصحية  من  الوباء  ملواجهة  األمامية  الصفوف  في 
مسلحة ملكية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة والوقاية املدنية 
وأطر إدارية وسلطات محلية وجماعات ترابية اللذين قدموا ويقدمون 
للمواطنين  خدمة  الذات  ونكران  التفاني  في  مثاال  وطنية  روح  بكل 
الحكومة  لرئيس  الواسعة  التشاركية  باملقاربة  وننوه  واملواطنات، 
مع األحزاب والنقابات والهيئات املهنية بشأن تدبير الجائحة وإعداد 
مشروع قانون املالية املعدل، وفي هذا املقام نحيي الفعاليات واألنشطة 
النوعية التي تقوم بها مجموعة من الهيئات وجمعيات املجتمع املدني 
ومنها: »حملة احمي نفسك وحبابك تحمي بالدك« التي أطلقها حزب 
العدالة والتنمية وانخرط فيها كافة أجهزته وهيئاتها املوازية، استجابة 
ملواجهة  والشعب  امللك  ثورة  ذكرى  بمناسبة  السامي  امللكي  للنداء 
هذه الجائحة، فعلى العموم كانت حملة ناجحة وكان هناك تعاون مع 
السلطات املحلية إال بعض االستثناءات، وخاصة في املرحلة األخيرة ألنه 
بدواعي غير موضوعية وهنا نقول ما دور األحزاب إن لم تكن تستجيب 
خاصة ملا يكون هناك نداء لصاحب الجاللة، إن لم تكن تستجيب 
ملواجهة هذه الجائحة ولو بالتحسيس فيقام بنعتها بأنها تستغل ذلك 
لالنتخابات، فإن هي تقاعست يقول أن األحزاب ال فائدة منها، وأين هي 

قامت بأدوارها يقول بأنها تقوم بحملة انتخابية.

فيما يتعلق بالخيار الديمقراطي، السيد الرئيس املحترم، والسيدات 
والسادة الوزراء، والنواب والنائبات املحترمين، إنه ملن دواعي املسؤولية 
التصريح بأننا على استعداد ليوم الحساب االنتخابي ألننا لم ندخر 
جهدا في النيابة الصادقة عن األمة املغربية في الوفاء بعهودنا ووالئنا 
لثوابتها، وسنبقى على ذلك ما حيينا وما العمل السيا�سي النبيل إال 
وسيلة لتحقيق غاية الرقي ببالدنا، وهنا البد من التذكير بوجوب ربط 
بتوطيد  وذلك  املقبلة  آمن ألجيالنا  املستقبل  لبناء  باملا�سي  الحاضر 
الثقة في العملية السياسية ومؤسساتها، كما عبرنا عليه في مواقف عدة 
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وذلك بتعزيز املناخ السيا�سي الحر وترسيخ االختيار الديمقراطي وتوفير 
الشروط شروط التنمية العادلة.

كما تؤكد على أن الثقة في الفعل السيا�سي وفي الفاعل السيا�سي هي 
مسؤولية جميع الفاعلين من أحزاب وطنية جادة تؤمن بالديمقراطية 
وتعمل بها لتدبير شؤونها الداخلية، دون إمالءات وال تعليمات ومسؤولية 
املجتمع املدني الهادف والرصين واإلعالم املسؤول ومسؤوليات املواطن 
الحر والغيور، الذي يختار من يمثله ويحاسبه بتجديد الثقة فيه أو 
نزعها عنه والتغيير الختيار أفضل بدون تغرير أو إكراه، كما نذكر بأننا 
الزلنا على العهد باالنخراط التام والالمشروط بشأن محاربة الفساد 
واالستبداد حتى ولو كان شعارنا هذا سببا في تعبئة جهود بعض الجهات 
ضد حزب العدالة والتنمية وخطابه الصريح من أجل مصلحة الوطن 

واملواطنين.

وبهذه املناسبة نجدد في فريق العدالة والتنمية التأكيد على ضرورة 
من  يتضمنه  ملا  الجنائي  القانون  مشروع  على  باملصادقة  اإلسراع 
مقتضيات مهمة تمكن من محاربة اإلثراء الغير املشروع، وذلك بضرورة 
تفاعل وزارة العدل مع مطلب اللجنة في تحديد موعد للتصويت عليه، 
كما نؤكد على موقفنا الثابت فريق العدالة والتنمية وعلى رفضنا ألي 
إفراغ لهذا القانون من مضمونه، لذلك تجدون دائما في وجه من يبخس 
العمل السيا�سي الجاد واملسؤول ويبخس الفاعل السيا�سي الذي يتمتع 

باملصداقية والنزاهة والكفاءة.

وباملناسبة نقول للذين يبخسون والذين خططوا لحمالت ممنهجة 
ومنسقة الستهداف حزبنا ومحاولة النيل من قياداته بأن رصيد هذا 
عمومية،  مسؤولية  يتولون  ممن  مواطنيه  وممارسة  الوطني  الحزب 
اليد  امليدانية ونظافة  التنموية  رصيد مشرف ومعتبر من اإلنجازات 
ويدعو لالعتزاز واالفتقار، كما نعبر عن تضامننا مع كافة املنتخبين الذين 
يتعرضون لالستهداف السيا�سي والتشهير اإلعالمي أو التضييق اإلداري 
وتلفيق التهم الكيدية الختالق املتابعات القضائية عند القيام بمهامهم 
االنتدابية وأدوارهم التنموية بكل إتقان وتفان وتضحية، وأن كل هاته 
املحاوالت تهدف إلى التشهير للحد من شعبية هذا الحزب سيكون مآلها 
وسيكون لها أثر عك�سي. وفي هذا الصدد، نحيل املخططين للنكوص 
الديمقراطي وأدواتهم على التجارب السابقة التي لم تزد حزب العدالة 
والتنمية إال صالبة وإيمانا بخطه اإلصالحي مساهمة منه إلى جانب 
الفضالء في هذا البلد من تنظيمات سياسية انبثقت من رحم الشعب 
ومجتمع مدني وإعالم حر ونزيه ملواجهة كل التحديات واإلكراهات، 
واملساهمة أيضا في تعزيز الديمقراطية أساس نهضة الشعوب والتي 

بدونها لن تتحقق أي تنمية أو تقدم.

وباملناسبة هناك من يركز، أنا نعطي غير واحد املثال على التقاعد 
ديال ال�سي عبد اإلله بنكيران، نقول بأن هناك بؤس بأن الذي يركز على 
هذا التقاعد هل لم يجدوا إال السيد رئيس الحكومة الذي يتقا�سى هذا 
التقاعد الذي لم يطلبه؟ هل الوزراء األولون ال يتقاضون التقاعد؟ 

ومن حقهم أن يتقاضوا هذا التقاعد، ولكن البعض ال يركز إلى على 
ال�سي عبد اإلله بنكيران، السيد عبد اإلله بنكيران لوكان نديرو لو غير 
واحد املزية اللي دارها فهذاك املسار ديالو خالل هذيك الوالية هاذي 
هو هذاك صندوق املقاصة، صندوق املقاصة من 2014 إلى حتى اليوم 
6 سنوات اللي كان تقريبا كياخد واحد 40 مليار ديال الدرهم، من 56 
إلى حتى اليوم راه حنا كنديرو 14 مليار ديال الدرهم، هاذ صندوق 
املقاصة اللي فديك الوقيتة اللي وصلنا لنسبة العجز في 7,2 تصوروا 
لوكان خليناه لحتى اليوم وصلنا لهاذ الجائحة، ست سنين 240 مليار 
ديال الدرهم وكنا نستدين باش تخلص املوظفين، خاصنا نستدين 
240 مليار أخرى، غير هاذي بوحدها نحسبوها لل�سي عبد اإلله بنكيران 

ما نهضروش على مسائل أخرى اللي هي من اإلصالحات.

عيسلد عيرئيس،

عيسردة وعيسلدعت عيوزاعء،

عيسردة وعيسلدعت عينوعب عملحت7مين،

نجدد في فريق العدالة والتنمية مرة أخرى اعتزازنا بما حققته بالدنا 
واملكانة  املواقع  يؤكده  ما  في مجال حقوق اإلنسان، وهو  تراكم  من 
التي تحوزها بالدنا في مجموعة من الهيئات واملؤسسات الدولية، مع 
تأكيدنا كذلك على ضرورة التفاعل الحازم مع كل املشوشات على هذا 
املسار والعمل على تعزيز املناخ السليم السيا�سي والحقوقي عبر تجاوز 
كل تبعات امللفات الحقوقية واإلجتماعية التي عرفتها بالدنا خالل هذه 
املرحلة، وذلك قطعا للطريق على كل املتربصين بهذا املسار وتمنيعا 
لقرارنا الوطني والسيادي. إن بالدنا باتت تعرف تحوالت عميقة وجب 
مراعاتها في مختلف السياسات العمومية التي سيتم تبنيها مستقبال، 
اإلستحقاقات  بعد  أو  الجديد  التنموي  النموذج  صياغة  بعد  سواء 
املقبلة، وذلك خدمة ملصالح املواطنين وتحسين عيشهم وهذا مع تعبئة 
للحفاظ وتعزيز ما تمت مراكمته من مكتسبات ديمقراطية  الجميع 
الحكامة  تراعي  بمنهجية  املقبلة  اإلستحقاقات  تدبير  على  والعمل 
وترشيد الجهد واإلمكانيات، خاصة وأن عملية اإلعداد لتجديد كافة 
املحدد سنة  وقتها  في  واملهنية  واملحلية  الوطنية  املنتخبة  املؤسسات 
2021 من مجلس البرملان واملجالس الجماعية واإلقليمية وغيرها، رغم 
وطأة الجائحة وإكراهاتها لفتح الحكومة املشاورات مع جميع الفعاليات 
السياسية مما يقدم رسالة إيجابية في اتجاه مزيد من ترسيخ اإلختيار 
الديمقراطي. لذلك كله، ننادي من هذا املنبر بضرورة القطع النهائي مع 
املمارسات السلبية السابقة التي تسبق اإلستحقاقات اإلنتخابية أو 
تواكبها، والتي تمس بمصداقيتها وشفافيتها ونذكر أنفسنا وبقية الفرقاء 
وتداعياتها،  كورنا  ملواجهة جائحة  واحدا  كنا صفا  بأننا  السياسيين 
سننجح  فإما  املقبلة.  اإلستحقاقات  خالل  واحد  صف  في  وسنكون 
سنفشل  وإما  والديمقراطية،  السياسية  التنمية  امتحان  في  جميعا 
جميعا ال قدر هللا بالنكوص والقهقرة والعودة إلى نقطة الصفر من خط 

اإلختيار الديمقراطي.
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وفي هذا الباب نؤكد على استعداد فريقنا لإلسهام في التحضير الجيد 
التشريعي لإلستحقاقات اإلنتخابية املقبلة، بما يحقق التراكم في البناء 
مسالك  وإيجاد  باملغرب،  الديمقراطية  التجربة  وتمنيع  الديمقراطي 
للتنزيل السليم للثابت الدستوري، املتمثل في اإلختيار الديمقراطي، مع 
ضمان احترام مبدأ التعددية السياسية، دون املساس بجوهر العملية 
اإلنتخابية، التي تعتبر منطلقا ألي بناء ديمقراطي متين من شأنه تقوية 
ثقة الناخبين في املؤسسات املنتخبة، وإفراز أغلبيات منسجمة وتفادي 

بلقنة املشهد السيا�سي. وفي هذا اإلطار نؤكد مرة أخرى على:

ضرورة اإلبقاء على نظام الالئحة والتمثيل النسبي بالبرملان  ..1
وبالجماعات املحددة، الجماعات الترابية، الذي يعزز التصويت على 
أساس البرامج السياسية ويقلص من حدة الفساد اإلنتخابي وإستعمال 

املال الحرام؛

عدد  على  بناءا  انتخابي  القاسم  العتماد  املطلق  رفضنا  ..2
املسجلين باللوائح اإلنتخابية. هذه األخيرة كانت دائما موضوع سجال 
هاجروا،  والذين  عليهم،  يشطب  لم  الذين  املوتى  من  العديد  حول 
والذين حولوا عناوينهم. وبذلك يتساوى األحياء واألموات في تحديد من 
سيمثلهم باملجالس املنتخبة. وستتحول العملية اإلنتخابية إلى توزيع 
للمقاعد بين األحزاب املشاركة بالتساوي وبدون مناقصة، مما يضرب 
أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس. ويضرب بنسبة املشاركة التي 
ستكون بدون جدوى، واملحاسبة السياسية عبر ممارسة حق وواجب 
يخالف  األساس  هذا  على  االنتخابي  القاسم  فاحتساب  التصويت. 
املقتضيات الدستورية واملنطق اإلنتخابي السليم ويعاكس التجارب 
املقارنة الفضلى. وسيشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية 
التمثيلية ببالدنا. والغريب أن األحزاب التي تدافع عن القاسم االنتخابي، 
على أساس املسجلين، لم تورد ذلك في مذكراتها املكتوبة. وباملناسبة 
هنا، من قال أننا ال نريد لحزبين أن يهيمنا على الساحة، خاصة إذا تعذر 
أحدهما في االنتخابات املقبلة. أوال، من يستشعر التعثر فذلك شأنه 
ويخصه، وما عليه إال القيام باملراجعات الالزمة بما في ذلك االعتذار 
للشعب املغربي. ثم حزب العدالة والتنمية يريد دائما املساهمة، مع باقي 
الفرقاء، لخدمة الوطن والشعب املغربي، وال يعمل أبدا على الهيمنة، 

ولكنه يذود على الديمقراطية ويدعم أسسها.

رفضنا ملقترح الرفع من مقاعد مجلس النواب؛ ..3

العمل على تعزيز وتقوية حضور النساء والشباب، ومقترح  ..4
العدالة والتنمية أن يضع على %20 من اللوائح املحلية. على رأسها 

وكيالت نساء على هاته اللوائح؛

العمل على تمكين مغاربة العالم من تمثيلية مشرفة داخل  ..5
البرملان.

املكتسبات  في  تراجع  أي  تفادي  للعمل على  الجميع  ندعو  لذلك 
التي تحققت في قوانينها اإلنتخابية. وفي هذا املقام، البد من التنويه 

باللقاءات التشاورية املبكرة التي نظمتها الحكومة بإشراف رئيسها مع 
جميع األحزاب السياسية، حيث عقد السيد رئيس الحكومة لقاءات 

معها مباشرة، ثم كلف بعد ذلك وزير الداخلية بمتابعة هذا امللف.

وملناقشة مشروع قانون املالية وتقييم حصيلة األداء الحكومي ليس 
من السهولة بمكان تلخيص حصيلة أربع سنوات واستشراف الخامسة 
في هذه الظروف االستثنائية وتقييم أداء هذه الحكومة وانتقادها، ال 

يمكن أن يكون منصفا وال موضوعيا إذا لم يؤخذ بعين االعتبار:

أوال: 6 أشهر من البلوكاج وما كان له من تداعيات سياسية وارتياب 
للمستثمرين ولالستثمار؛

ثانيا: حوالي سنة اآلن منذ بداية جائحة كوفيد التي لم نر بعد نهاية 
لنفقها والشلل االقتصادي الذي أصاب العالم وأصاب أيضا املغرب، 
3 سنوات عجاف بسبب الجفاف، وبذلك فإن هذه الحكومة في الواقع 

تدبر أخطر أزمة في تاريخ املغرب.

ولألمانة في تقييم أداء هذه الحكومة البد من استحضار عدد من 
املعطيات املهمة والفاصلة نوجزها بداية في:

- ضرورة العودة إلى التوجيهات امللكية السديدة التي عملت الحكومة 
على تنزيلها على مستوى برنامجها الحكومي واملتعلقة أساسا ب:

- أجرأة وتنزيل الحماية االجتماعية لكافة املواطنين املغاربة؛

- تشجيع املقاولة املغربية وإنعاش القطاع االقتصادي واملالي؛

-إصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية؛

- تكريس االختيار الديمقراطي؛

- تقوية إشعاع املغرب الدبلوما�سي؛

- صياغة نموذج تنموي مغربي قادر على مواجهة التحديات. وغيرها 
من التوجيهات التي كان الدود عن كرامة املواطنين ومعيشهم اليومي.

ثانيا: الوقوف مليا على منجزات هذه الحكومة منذ تنصيبها وقراءة 
برنامجها قراءة متأنية، حيث حقق املغرب تقدما كبيرا قبل الجائحة 

على مستوى العديد من املؤشرات الدولية ومنها:

- مؤشر دوين بيزنيس املتعلق بمناخ األعمال إذ انتقل من املرتبة 
128 سنة 2010 إلى 53 سنة 2020 وكان الهدف مسطر هو 50 و كان 

بإمكان تحقيق هذا الهدف لوال األقدار اإللهية وتف�سي الجائحة.

إلى   2011 مليار درهم سنة   167 العمومي من  - تطور االستثمار 
2030، ونسبة اإلنجاز والتنفيذ من ميزانية االستثمار من %64 سنة 

2013 إلى %79 سنة 2018.

- تطور عدد املناصب املالية، حيث بلغت رقما قياسيا تعدت 220 
ألف منصب مالي منذ بداية الوالية وهو رقم قيا�سي غير مسبوق.

تداعيات جائحة  تدبير  في  الحكومة  نجاح هذه  أحد  ينكر  كما ال 
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الكورونا وما خصصت لها من دعم للفئات الهشة، والتي صرفت لها 
من طرف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي سواء لألجراء الذين 
حتى ال يفقدوا أعمالهم، أو أيضا بالنسبة للذين يستفيدون من نظام 
ميزانيات وخصص  لهم  للمقاوالت، صرفت  بالنسبة  الراميد وكذلك 
لهذا صندوق هو صندوق مكافحة جائحة كوفيد 19والذي بلغ 31 مليار 

درهم.

أنا اسمحوا لي السيدات والسادة النواب املحترمين، كان بودي لو 
ديال  األرقام  اعطينا بعض  الشاشة هادي تستعمل كون  كانت هاد 
املقارنة ديال هاد الحكومة في جميع املناحي ديال االشتغال ديال هاد 
الحكومة، سواء تعلق باالستثمار، إيوا طبعا أ الل�سي ...قالها ما عليش، 
ال ما قالكمش هاد ال�سي، هو ما قالكمش بلي االستثمار فوقت ال�سي 
جطو وصل 275 مليار وفي وقت هاد الحكومة وصل ل 992 مليار ما بقى 
والو ويديرو 1000 مليار في االستثمار، قالها؟ إيال قالها صافي مزيان، ما 
عليهش، كذلك نخليهم هنا هاد البيانات إيوا طيب ها هما هنايا، أنا، 
نعم، واخا ال ما عليش دابا شوف املعدالت ديال املناصب املالية اللي 
تخلقت من سنة 2007 ل2012 املجموع 71.000 منصب مالي واخا 
ال�سي مضيان، اليوم ومن 71.000 هاد الحكومة دارت 222.000 غير 
باش نعرفو شحال الناس املعدل هو 14.000 في وقت هاديك الحكومة 

واليوم 44.000.

امليزانية ديال الصحة غير خالل هاد الحكومة هادي انتقلت من 
14 مليار إلى 20 مليار، غير خالل هاد الحكومة 6 داملليار ديال الفرق، 
وإيال بغيتو نعطيوكم الحكومات؛ حكومة ال�سي عبد الرحمن اليوسفي 
دارت 18 مليار، وديال ال�سي جطو دارت 30 مليار، وديال ال�سي عباس 
الفا�سي دارت 40 مليار، وديال ال�سي عبد اإلله بنكيران دارت 64 مليار 
زائد 10 هي 74 مليار، وديال ال�سي سعد الدين العثماني دارت 82,6 
مليار هادي الصحة. طبعا اليوم درنا 20 مليار راه غادي �سي واحد غادي 
يجي لهاد املنصة ويقولك عالش ما درتش 30 مليار، ومن باب املسؤولية 
أنا غادي نقولو واخا منين تشد انت الحكومة دير 40، ولكن املسؤولية 
ديال البرملان وديال الحكومة هو الحفاظ على التوازن باإلمكانيات... ال 
مبدع قالك حتى هو يتمنى باش الحكومة ديالو إن شاء هللا غيجي فيها 
لعنصر وحتى هو غادي يقول هاد املنجزات. ولهذا ال يصح إال الصحيح، 
ال يصح إال الصحيح، غيبقى التشويش وهاد الحكومة ما دارت والو، 
هاد الحكومة ما دارت والو، أنا نقول أسيدي هاد الحكومة...، حتى في 
القطاع اإلجتماعي صراحة عندنا واحد العتاب في القطاع اإلجتماعي، 
أنا عندي واحد جوج ديال األرقام السيد وزير املالية م�سى ما عرفتش 
فين م�سى، بغيت نسولو غير هاد ال�سي ديال األرامل، عندي واحد جوج 
ديال األرقام وما عرفتش شكون اللي صحيح، ما عليش ألن الوقت راه 
يداهم عندي 360 وعندي الوثائق اللي تعطاتنا 105.000 أرملة واش 
360 أرملة وال 105.000؟ 360؟ املهم ما عرفت، غير دابا هاد 105.000 
الزلنا نعاتب الحكومة بأن هاد العدد قليل ديال األرامل، ولكن شكون 

اللي ما خالش املرسوم ديال األرامل يخرج؟ شكون اللي شدد الشروط 
اللي كنقولو أودي العدالة والتنمية غادي تستعملها لالنتخابات؟ هداك 
ال�سي باش داروا األرملة خص يكون عندها أطفال ويكونوا متمدرسين، 
واش معقول إيال كانت امرأة أرملة وما عندهاش أطفال ما تستافدش؟ 
وإيال كانوا عندها األطفال ما تستافدش؟ وإيال كان عندها طفل وال جوج 
وال ثالثة ما يقراوش ما تستافدش؟ ها الشروط اللي خصها تحيد واللي 
راه في الحكومة خاصو يدير هاد ال�سي، ما�سي يخرج للمنابر ويبقى يقول 
ال راه غير 360، ومنين نجيو للتغطية االجتماعية حتى هي نعاتبو هاد 

الحكومة، ولكن غادي نمشيو لها قطاع-قطاع.

واحد  واملستقلين،  الحرة  للمهن  الصحية  للتغطية  بالنسبة 
املجموعة من القطاعات مشات مزيان حنا كنتكلمو على الصحة راه 
خصهم  النقل  ولكن  املعماريين،  املهندسين  وكذلك  األطباء  مؤخرا 
يديراو مجهود وكذلك الصناعة التقليدية خصها الدير مجهود، ولكن 
املجهود األكبر خصها ديرها الفالحة عندها 2 داملليون ديال الفالحة 
وعندهم كلهم les cartes اللي كيتسماو la carte verte عالش ما دارش 
لهم التغطية الصحية اليوم؟ راه حنا درنا، ال دابا راه حنا كنقولو ياك 
بدات بالنقل، ياك النقل فيه حنا العدالة والتنمية، وراه حنا كنقولو 
هاد الناس صحاب الطاكسيات اش كيستناو خاص يوقعوا، أنا عارف 
املهاجري عالش تيقلب راني عارف عالش كيقلب. ولكن حنا كنقولو 
كل قطاع يبذل مجهود، هذا خطاب صاحب الجاللة خصنا نطبقوه، 
التغطية الصحية اإلجتماعية في 2021، ملي غادي نجيو للراميد عندنا 
واحد جوج وال ثالثة ديال األسئلة، األولى أنه تخصص 14 مليار هاد 
السنة لهاد املشروع ديال التغطية اإلجتماعية، منها 4,2 في 2021، هاد 
4,2 دياالش؟ واش ديال هداك الثالث املؤدى وال غادي نخلصو على 
 déphasage صحاب الراميد؟ واحد، جوج اللي خصنا نقولو كاين واحد
ما بين السجل اإلجتماعي اللي ما غادي تبدا التجربة إال سنة 2022، 
والقانون هذا وخلينا املهاجري هللا يخليك، طيب والراميد خصو يطبق 
في 2021، من 2021 إلى حتى لتعميم هاد السجل اإلجتماعي اللي غادي 
يم�سي حتى ل 2023 وال 2024، هاد 3 سنين وال 4 سنين شنو غادي 
يديرومع الرميد؟ غيبقاو خدامين بهاد système وال غادي نبدلوه. ولهذا 
خص واحد املجهود اللي خصو تديرو الحكومة خالل هاد السنة، ما 
2023 باش تدير هاد�سي ديال املسائل  2020 وال  نبقاوش نستناو ال 
اإلجتماعية. بالنسبة اللي تحطات خالل هاد قانون املالية فهي مهمة 
جدا، سواء تعلق األمر بالصحة أو التعليم. وكذلك بالنسبة الحصيلة 
ديال املؤسسة التشريعية، فهي مشرفة. وقد واكبت الجائحة خالل 
جميع مراحلها، ألن البعض والكثير يبخس العمل ديال البرملان. والحمد 
هلل اليوم كانت هاديك النافذة، هداك العمل ديال اللجن وديال لجنة 
البرملان، عرفوا  اشنو كيدير  الناس كيشوفو  كيبقاو  كان  اللي  املالية 
الدور ديال البرملان. واحنا نتمناو بأننا نمشيو على هاد الخطى. ويبقى 
الشعب املغربي يتابع هاد املناقشات اللي كدير. ولكن أساسا، نريد في 
األخير بالنسبة للتشريع، وهو هداك مشروع قانون ديال التصفية ديال 
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التقاعد ديال البرملانين. احنا ما عرفناش العدالة والتنمية، ملي كانت في 
املعارضة، وهي كتعرض اإلمتيازات ديال البرملان. وبقينا في نفس الخط. 
والحزب األول اللي دار املقترح األول 17 يناير 2018 بتصفية النظام 
سعد  السيد  الحكومة  ورئيس  والتنمية.  هوالعدالة  املعاشات  ديال 
الدين العثماني اللي هو األمين العام ديال حزب العدالة والتنمية، كالك 
ما نديرش ولو سنتيم واحد فهاد الصندوق باش يسدد العجز اللي كاين 
فهاد الصندوق. ورغم ذلك، كيقولك العدالة التنمية باغية تشد هاد 
النظام. وهذا هللا أعلم كيفاش غتدير. أسيدي احنا العدالة والتنمية 

ما بغيناش هاد التقاعد ديال البرملان وانتهى الكالم.

املستجدات ديال هاد القانون، وهو دعم إنعاش اإلقتصاد الوطني، 
الجاللة  صاحب  أعطاه  الذي  الصندوق  إحداث  هناك  أن  بحيث 
إسمه الكريم ب 45 مليار ديال الدرهم لإلستثمار، وكذلك رصد 230 
مليار لإلستثمار، ومواصلة القروض املضمونة من طرف الدولة. دعم 
اإلستثمار العمومي، متابعة االلتزام تخصيص اإلعتمادات الضرورية 
وغيره  الدرهم  ديال  املليار  د  10 عشرة  ب  املتقدمة  الجهوية  لتنزيل 
التغطية  تكلمت على  بالنسبة لإلجراءات اإلجتماعية  من اإلجراءات. 
اإلجتماعية، وكذلك ما رصد للصحة وكذلك للتعليم وغيره من املجاالت 
اإلجتماعية. يبقى املساهمة االجتماعية للتضامن، مجلس النواب قدم 
واحد التعديل ألنه جاء في مشروع القانون أنه ابتداء من 10.000 درهم 
اللي عندهم الدخل ديال 10.000 درهم. والتعديل كان هو غادي يبداو 
بالنسبة للناس اللي عندهم 20.000 درهم. وهذا ربما ما كيكونوش 
حتى %6. هذا اللي كان %1 اللي كيقول السيد وزير املالية، ال يكونون 
حتى %1 ، سواء من األجراء أو املوظفين، فهذا كيعني تقريبا غير املدراء 
املركزيين، وتم التخفيض بالنسبة للشركات من 5 د املليون ل 1 مليون. 
وهاد�سي اللي غادي يتخاد، هاد امليزانية من هاد املساهمة التضامنية، 
هادي غادي تم�سي للراميد، غادي تم�سي لصندوق الحماية اإلجتماعية 

والتماسك اإلجتماعي.

الجيدة  الحكامة  وتعزيز  اإلدارة  إصالح  أو  تعزيز  هناك  وأخيرا، 
للمؤسسات إلصالح في باب التخليق. هناك الرقمنة وخدمات اإلدارة 
ننوه  ايضا  الورقية.  الوثائق  تداول  وتبسيط املساطر والتقليص من 
مقتضيات  تنزيل  لورش  بإطالقه  الحكومة  رئيس  السيد  مبادرة 
يتعلق  فيما  اإلدارية،  اإلجراءات  مساطر  بتبسيط  القانون19/55 
بإصالح املؤسسات. السيد الوزير احنا عندنا .. عطيني دقيقة واحدة 
اال كان ممكن السيد الرئي. طيب غير فاألخير بالنسبة لهاد املؤسسات 
اللي غادي تحيدوهوم، عطيونا الالئحة ديالهم، اللي غدمجوهوم وقولو 
لنا اشنوهما املعايير واملنهجية اللي غادي تعتمدوها. في األخير ال يسعني 
إال أن أتقدم بالشكر لجميع ...أوال للحكومة، وكذلك لجميع النائبات 
والنواب على املجهود الذي بذلوه وكذلك اإلدارة والعاملين »إن أريد 
إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب« 

صدق هللا العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا.

فريق  ائيس  عإلبرعهلم1،  مصطفى  عيسلد  عينرئب  مدعخلة 
عيعدعية وعيتنملة )مدعخلة مسلمة إيكت7ونلر(

بسم هللا عيرحمن عيرحلم

علحمد هلل اب عيعرملين، وصلى هللا وسلم على سلدنر محمد 
عيرسول عألمين وعلى آيه وصحبه أجمعين

عيسلد عيرئيس عملحت7م؛

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء عملحت7مون؛

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون؛

أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة  يشرفني أن 
أسبوع من ذكرى  أقل من  بعد   ،2021 لسنة  املالية  قانون  مشروع 
الجماعية،  التعبئة  في  التي شكلت »نموذجا فريدا  الخضراء  املسيرة 
وااللتزام واالنضباط، والتشبث بالحق« كما جاء في خطاب صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا، كما نقدم مداخلتنا هذه 
ونحن على بعد أسبوع من ذكرى عيد االستقالل املجيد، عيد »االنتقال 
شكل  حيث  األكبر«  الجهاد  معركة  إلى  األصغر  الجهاد  معركة  من 
االستقالل نصرا مبينا وحدثا تاريخيا حاسما، متوجا مراحل الكفاح 
املرير الذي تالحقت أطواره وتعددت صوره وأشكاله في مواجهة الوجود 
الغيرة الوطنية  الغاشم، حيث خلد املغاربة أروع صور  االستعماري 
وااللتزام والوفاء وبذلوا أغلى التضحيات في سبيل عزة الوطن وكرامته 

والدفاع عن مقدساته.

مرة أخرى نغتنم هذه الفرصة للتنويه بموقف اململكة املغربية بكل 
إدانة  األعلى بشأن  العلمي  املجلس  برملانا وحكومة، وكذا  مؤسساتها 
كل إساءة لإلسالم ولسيد األنام محمد رسول هللا عليه أفضل الصالة 
والسالم، وكذا بمواقف مجموع األحزاب السياسية وهيئات املجتمع 
املدني وكل القوى الحية في املجتمع، تنديدا بتصريحات البعض ممن ال 

يعرفون عن اإلسالم ال متونه وال أصوله.

وفي املقابل نكرر رفضنا الدائم لكل األعمال اإلرهابية كيفما كان 
مصدرها ودواعيها.

كما نغتم هذه املناسبة لنرفع أكف الدراعة هلل سبحانه وتعالى لتنعم 
بالدنا بمزيد األمن واألمان واالستقرار ومن التقدم والرفعة واالزدهار، 
وأن يرفع عنا هذا الوباء ويخفف عنا من وطئه، وان يحفظ ملكنا أمير 
املؤمنين صاحب الجاللة امللك محمد السادس في صحته وعافيته، وأن 

يغيثنا بأمطار الخير والرحمة وأن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته.

*****

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛
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السيدات والسادة النواب املحترمون؛

األخيرة من عمر هذه  للسنة  املالية  قانون  تأتي مناقشة مشروع 
الوالية في ظروف استثنائية تتلخص في:

التف�سي املقلق لجائحة كورونا حيث لم تسلم منها أي دولة من  .o
دول املعمور ومن بينها بالدنا، وما خلفته من أضرار صحية واجتماعية 
واقتصادية ستمتد تداعياتها وآثارها لسنوات عدة، ويبقى بريق األمل 

معقودا على اللقاح الجديد؛

توالي سنوات الجفاف وتأثيرها السلبي على مختلف القطاعات  .o
االقتصادية ببالدنا؛

للسنة  دستوريا  املبرمجة  االنتخابية  لالستحقاقات  االستعداد 
املقبلة.

إنها بحق ظروف استثنائية لم يحدث أن اجتمعت دفعة واحدة منذ 
استقالل بالدنا، ورغم ذلك فإن االستقرار والثقة والتعبأة والتضحية 
واليقظة والتآزر التي نادى بها صاحب الجاللة حفظه هللا غير ما مرة، 
والنقابات  واألحزاب  الدولة  كافة مؤسسات  من  االستجابة  ووجدت 
واملجتمع املدني بكل أطيافه، جعلت من املغرب نموذجا متفردا صامدا 
أمام كل هذه الصعاب واإلكراهات بل ويرفع تحديات كبرى؛ كتوفير 
الوطني،  وتأهيل االقتصاد  الشاملة،  الصحية واالجتماعية  التغطية 

وإصالح اإلدارة.

*****

قضية وحدتنا الترابية:

يأتي مشروع قانون املالية في ظرفية حساسة ومفصلية في مسار 
القضية الوطنية تميزت بحدثين اثنين:

االنتصارات الدبلوماسية والقانونية للمغرب، سواء تعلق املر بقرار 
املتوافق  السيا�سي  الحل  على  وتأكيده   ،2548 الدولي  األمن  مجلس 
عليه من لدن جميع الطراف ومنها الجزائر. أو العدد املتزايد للدول 
التي تعترف بمغربية الصحراء والذي تجاوز 85 باملائة من دول العالم، 
أو بفتح مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة لقنصليات بكل من 

مدينتي الداخلة والعيون.

الحدث الثاني أعلن عنه صاحب الجاللة هو البرنامج التنموي، من 
ميناء الداخلة على غرار ميناء طنجة املتوسط، باإلضافة إلى مشاريع 

الطاقة املتجددة، والسياحة وغيرها..

أما ما يتعلق باالستفزازات بمنطقة الكركرات أو شرق الجدار املني 
فاملغرب سيتصدى بكل قوة وحزم للتجاوزات التي تحاول املس بسالمة 

واستقرار أقاليمه الجنوبية. )خطاب املسيرة الخضراء(.

فكيان »البوليساريو أصبح حركة تحتضر ومفتقدة ألي شرعية«، 
تسعى من خالل تحركاتها إلى التهرب من ضغط االحتجاجات املتزايدة 

في مخيمات تندوف، حيث ال تعول الجماعة االنفصالية في بقائها سوى 
على قمع شرس يسهله البلد املضيف، الذي فوض لها السلطة على 

مخيمات تندوف في انتهاك صارخ للقانون اإلنساني الدولي.

سبتة  السليبتين  املدينتين  بوضعية  املقام  بهذا  ونحن  نذكر  كما 
الثغور  وكافة  استعادتها  هللا  ونرجو  الجعفرية،  الجزر  وكل  ومليلية 

املحتلة، ألنها كانت دائما وستبقى جزءا منا ونحن منها.

وعالقة باملنجزات املتميزة للدبلوماسية املغربية:

يجب اإلشادة باالهتمام الدائم واملتواصل للمملكة املغربية بعمقها 
اإلفريقي سواء ما تعلق برأب الصدع بين األشقاء الليبيين كان آخرها 
مع  كورونا  جائحة  ملواجهة  والتضامن  املساعدات  او  بوزنيقة.  لقاء 
الدول اإلفريقية من أدوية ومستلزمات طبية مصنعة باملغرب من طرف 

مقاوالت مغربية وبجودة عاملية.

أما العمق العربي اإلسالمي للمغرب وقلبه النابض املتجلي في الدعم 
الالمشروط للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته وعاصمتها القدس 

الشريف.

كما نثمن موقف بالدنا الذي أعلن عنه رئيس الحكومة د. سعد 
الدين العثماني بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لألمم املتحدة رفض 
املغرب لصفقة القرن، ولجميع أشكال التطبيع. وننتهز هذه املناسبة 
للترحم على روح الفقيد د. صائب عريقات الذي أفنى حياته في نصرة 

هذه القضية

*****

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

بالنسبة للوضعية الوبائية الحرجة واملقلقة ببالدنا

في أحبابهم  العزاء لكل من رزؤوا  بداية تقديم واجب  يفوتنا  لن 
وأقاربهم، والدعاء للمتوفين بالرحمة واملغفرة وللمصابين بهذا الوباء 
بالصحة  املواطنين  ولكافة  العاجل،  بالشفاء  األسقام  من  وبغيره 

والعافية واملعافاة.

إذا كنا نواجه املوجة الثانية من تف�سي جائحة كورونا فإن األرقام 
من عدد اإلصابات والوفيات دالة على ان حربنا ضد هذه الجائحة ال 
زالت مستمرة وتتطلب مزيدا من الصبر والتعاون والتعاضد للحد من 
تداعياتها وتأثيراتها السلبية، فقد سجل العالم إلى حدود اليوم أزيد 
من 52 مليون إصابة، وقرابة مليون و300 ألف وفاة، إضافة إلى عودة 
العديد من الدول إلى إجراءات الحجر الصحي الكلي أو الجزئي كإيرلندا، 

إيطاليا، اسبانيا، فرنسا، أملانيا وبريطانيا العظمى..

وفي مقابل ذلك لم تسلم بالدنا من هذه املوجة الجديدة التي قد 
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تتبعها موجات أخرى ال قدر هللا، حيث بات الوضع سيئا وجد مقلق أمام 
اإلمكانيات املحدودة التي نتوفر عليها، إذ دخلت بالدنا املرحلة الثالثة 
من تف�سي الوباء ولم تعد منظومتنا الصحية، تتحمل العد الكبير من 
املصابين الوافدين عليها بسبب كورونا، األمر الذي سيؤثر المحالة على 
 270 املصابين  تعدى عدد  أخرى، فقد  بأمراض  املصابين  استشفاء 
ألف حالة مؤكدة، تسجيل أزيد من 4500 وفاة -نترحم عليهم جميعا-، 
وقرابة 1000 حالة بأقسام اإلنعاش والعناية املركزة، أما نسبة التعافي 
والحمد هلل فالزالت تتعدى سقف 80 باملائة، وتجاوز عدد الفحوصات 

لثالث ماليين و500 ألف تحليلة.

هذا الوضع املقلق املتسم باستمرار واتساع انتشار الجائحة دفع 
سريان  مدة  تمديد  إلى  العالم  دول  من  العديد  غرار  على  بالحكومة 
مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، سبع مرات 

متتالية، ملواجهة هذه الحالة الوبائية املقلقة.

محمد  الجاللة  فتحه صاحب  الذي  األمل  بريق  بالتنويه  وجدير 
السادس حفظه هللا يوم اإلثنين املا�سي 9 نونبر بترؤسه لجلسة العمل 
وفاء  كوفيد19-،  فيروس  ضد  التلقيح  الستراتيجية  خصصت  التي 
ملقاربة جاللته االستباقية املعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس، حيث 
أعطى جاللته توجيهاته السامية من أجل إطالق عملية مكثفة للتلقيح 
ضد فيروس كوفيد19- في األسابيع املقبلة، مادامت نتائج الدراسات 
السريرية املنجزة أو التي توجد قيد اإلنجاز، قد أثبتت سالمة، وفعالية 
ومناعة اللقاح، وبذلك قد تشكل هذه العملية ردا حقيقيا من أجل 
وضع حد للمرحلة الحادة من انتشار هذا الوباء لحماية حياة وصحة 
احترام  على ضرورة  حفظه هللا  امللك  جاللة  كما حرص  املواطنين، 
في إطار اجتماعي وتضامني وتوفيره بكميات  للقاح املذكور  الولوجية 
كافية، مع دعوته ملضاعفة الحيطة في تدبير الجائحة والحفاظ على 
قدرات الحيطة العلمية، من أجل تحيين منتظم لالستراتيجية الوطنية 

في هذا املجال على ضوء املستجدات والوقائع امليدانية.

امللك  جاللة  عنها  أعلن  التي  التلقيح  عملية  انطالق  انتظار  وفي 
ومجتمعا  حكومة  مسؤوليتهم،  تحمل  إلى  الجميع  ندعو  هللا  حفظه 
مدنيا، ونداؤنا لكافة املواطنين الحذر واتخاذ املزيد من االحتياطات 
واحترام كافة التدابير التي تو�سي بها السلطات الصحية تخفيفا للضرر 

ومحاصرة هذا الداء.

البشرية  إمكانياتها  أما بشأن وزارة الصحة فعليها أن تعبئ كافة 
األحمر  والهالل  والخاص  العام  بالقطاعين  والتمريضية،  الطبية 
ملواجهة  كافيا  يعد  لم  والتخدير  اإلنعاش  أطباء  فعدد  واملتطوعين، 
ضغط الحاالت الوافدة على أقسام اإلنعاش والعناية املركزة، ونسبة 

ملء أسرة اإلنعاش قاربت %37 في بعض املدن 100 %.

كما على الوزارة أن تفرض املسار العالجي لكل مريض سواء باملراكز 
الصحية أو املستشفيات أو املصحات املخصصة كليا لهذا الغرض، بل 

والوحدات الفندقية لالستشفاء أو الحجر الصحي.

وهنا ال بد من التذكير بأن ما تم تحقيقه لفائدة قطاع الصحة خالل 
سنة2020 )18,6 مليار درهم + 3 مليار دهم من صندوق جائحة كوفيد 
19(، على مستوى ميزانيتها ومواردها البشرية، خالل هذه املرحلة غير 
مسبوق، في حين حازت على ميزانية قطاع الصحة في ميزانية 2021 
ننبه  اليوم، وهنا  نناقشها  التي  العامة  امليزانية  باملائة من   6,9 نسبة 
وزارة الصحة ونحن على مشارف نهاية السنة املالية الحالية أن تدبير 
ميزانيتها فيما يخص االستثمار برسم السنة الحالية لم يتجاوز49 باملائة 
مما يقت�سي معالجة هذا الخلل فيما تبقى من هذه السنة، مع تمكين 
أطر قطاع الصحة من أطباء وممرضين من تعويضات تحفيزية محترمة 

وعادلة.

ونغتنم هذه املناسبة لنجدد الشكر والتنويه واإلشادة باملرابطين في 
الصفوف األمامية ملواجهة الوباء؛ من أطر طبية وصحية، وقوات مسلحة 
امللكية، وأمن وطني، ودرك ملكي، وقوات مساعدة، ووقاية مدنية، وأطر 
إدارية، وسلطات محلية ومنتخبين، الذين قدموا ويقدمون بكل روح 
وطنية، مثاال في التفاني ونكران الذات، خدمة للمواطنات واملواطنين في 
هذه الظروف العصيبة، كما نترحم على شهداء الواجب منهم من الذين 

وافتهم املنية بعد إصابتهم بهذا الوباء وهم يقومون بواجباتهم املهنية.

كما ننوه باملقاربة التشاركية الواسعة لرئيس الحكومة مع األحزاب 
والنقابات والهيئات املهنية، بشأن تدبير الجائحة وإعداد مشروع قانون 

املالية املعدل املصادق عليه شهر يوليوز الفائت.

النوعية  التوعوية  واألنشطة  الفعاليات  نحيي  املقام  هذا  وفي 
ومنها  املدني  املجتمع  الهيئات وجمعيات  بها مجموعة من  تقوم  التي 
حملة »احم نفسك وحبابك تحمي بالدك« التي أطلقها حزب العدالة 
والتنمية، وانخرطت فيها كافة أجهزته وهيئاته املوازية استجابة للنداء 
جائحة  ملواجهة  والشعب  امللك  ثورة  ذكرى  بمناسبة  السامي  امللكي 
كورونا، و إذا كانت الحملة عرفت نجاحا كبيرا وتفاعال لفئات واسعة 
للمجتمع املغربي،إذ ننوه بالتعامل اإليجابي للسلطات العمومية عموما 
مع الحملة الوطنية للحزب وتيسيرها إلجراءات تنظميها إال أننا سجلنا 
بأسف بعض املضايقات في مدن و جهات معينة بدواعي غير موضوعية 
أو  الصحية،  السلطات  من طرف  للكمامات  ترخيص  على  )حصول 
استعمال رمز الحزب .. وهذا ما ننفيه باملطلق( بدعوى القيام بحملة 

انتخابية خلفت استياء لدى الساكنة.

كما نطرح سؤاال عن أدوار وجدوى األحزاب السياسية خاصة في 
الظروف االستثنائية كالتي نعيشها، فإذا لم تقم بدورها التأطيري قيل 
متقاعسة واإلدارة هي التي تشتغل لوحدها؟ وإذا تحركت قيل تقوم 
بحمالت انتخابية، وهو الوضع الذي نأسف له ونستنكره. خصوصا 
وأن جاللة امللك حفظه هللا دعا في خطاب 20 غشت كافة القوى الحية 

إلى اإلسهام في التوعية والتحسيس بمخاطر كوفيد19.
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*****

ترسيخ الخيار الديمقراطي:

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

إنه ملن دواعي املسؤولية التصريح باننا على استعداد ليوم »الحساب 
االنتخابي« ألننا لم ندخر جهدا في النيابة الصادقة عن االمة املغربية، 
وفي الوفاء بعهودنا ووالءنا لتوابثها، وسنبقى على ذلك ما حيينا، وما 

العمل السيا�سي النبيل إال وسيلة لتحقيق غاية الرقي ببالدنا.

وهنا ال بد من التذكير بوجوب ربط الحاضر باملا�سي لبناء مستقبل 
السياسية  العملية  في  الثقة  بتوطيد  وذلك  املقبلة،  ألجيالنا  آمن 
ومؤسساتها كما عبرنا عليه في مواقف عدة، وذلك بتعزيز املناخ السيا�سي 
الحر وترسيخ االختيار الديموقراطي وتوفير شروط التنمية العادلة، كما 
نؤكد على أن الثقة في الفعل السيا�سي وفي الفاعل السيا�سي هي مسؤولية 
جميع الفاعلين من أحزاب وطنية جادة تؤمن بالديمقراطية وتعمل بها 
لتدبير شؤونها دون إمالءات وال تعليمات مستبدة هدامة، ومسؤولية 
املجتمع املدني الهادف والرصين واإلعالم املسؤول، ومسؤولية املواطن 
الحر والغيور الذي يختار من يمثله ويحاسبه بتجديد الثقة فيه أو نزعها 

عنه والتغيير الختيار أفضل بدون تغرير أو إكراه.

*****

كما نذكر بأننا ال زلنا على العهد باالنخراط التام والالمشروط بشأن 
»محاربة الفساد واالستبداد«، حتى ولو كان شعارنا هذا سببا في تعبئة 
جهود بعض الجهات ضد حزب العدالة والتنمية وخطابه الصريح من 
أجل مصلحة الوطن واملواطنين، وبهذه املناسبة نجدد في فريق العدالة 
والتنمية التأكيد على ضرورة االسراع باملصادقة على مشروع القانون 
الجنائي ملا يتضمنه من مقتضيات مهمة تمكن من محاربة اإلثراء غير 
املشروع وذلك بضرورة تفاعل وزارة العدل مع مطلب اللجنة في تحديد 
العدالة  فريق  في  التابث  موقفنا  نؤكد  كما  عليه،  للتصويت  موعد 

والتنمية برفض أي إفراغ لهذا القانون من مضمونه.

الجاد  السيا�سي  العمل  يبخس  من  وجه  في  دائما  تجدنا  لذلك 
واملسؤول، ويبخس الفاعل السيا�سي الذي يتمتع باملصداقية والنزاهة 
الديموقراطي  االختيار  تهديد  التبخيس  هذا  من شأن  والكفاءة، ألن 
التهم  بتلفيق  وذلك  واملفسدين،  للفساد  والتمكين  بالدنا  واستقرار 
وافتراء األكاذيب وخلق اإلشاعات لتصفية اختالفات وحسابات ضيقة.

وباملناسبة نقول لهؤالء الذين »خططوا لحمالت ممنهجة ومنسقة 
الستهداف حزبنا ومحاولة النيل من قياداته، بأن رصيد هذا الحزب 
رصيد  عمومية  مسؤوليات  يتولون  ممن  مناضيله  وممارسة  الوطني 
مشرف ومعتبر من اإلنجازات التنموية امليدانية و نظافة اليد يدعو 

الذين  املنتخبين  كافة  نعبر عن تضامننا مع  لالعتزاز واالفتخار، كما 
يتعرضون لالستهداف السيا�سي والتشهير اإلعالمي أو التضييق اإلداري 
وتلفيق التهم الكيدية الختالق املتابعات القضائية عند القيام بمهامهم 
االنتدابية وأدوارهم التنموية بكل تفان وتضحية، ونطالب بعدم تعطيل 
مصالح املواطنين وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطالقا 
من هواجس انتخابية للحد من شعبية حزب العدالة والتنمية الذي 
كرس كل إمكاناته البشرية لخدمة الوطن و املواطنين بكل مسؤولية 

ونكران ذات.

وأن كل املحاوالت التي تهدف إلى التشهير للحد من شعبية هذا الحزب 
إال وسيكون لها أثر عك�سي، وفي هذا الصدد نحيل املخططين للنكوص 
العدالة  تزد  لم  التي  السابقة  التجارب  على  وأدواتهم  الديموقراطي 
والتنمية إال صالبة وإيمانا بخطه اإلصالحي مساهمة منه إلى جانب 
الفضالء في هذا البلد من تنظيمات سياسية انبثقت من رحم الشعب 
واإلكراهات  التحديات  كل  ملواجهة  ونزيه  حر  وإعالم  مدني  ومجتمع 
واملساهمة أيضا في تعزيز الديموقراطية أساس نهضة الشعوب، والتي 

بدونها لن تتحقق أي تنمية أو تقدم.

*****

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

حققته  بما  اعتزازنا  أخرى  مرة  والتنمية  العدالة  فريق  في  نجدد 
بالدنا من تراكم في مجال حقوق اإلنسان وهو ما يؤكده املوقع واملكانة 
التي تحوزها بالدنا في مجموعة من الهيئات واملؤسسات الدولية، مع 
تأكيدنا كذلك على ضرورة التفاعل الحازم مع كل املشوشات على هذا 
املسار والعمل على تعزيز املناخ السليم السيا�سي والحقوقي عبر تجاوز 
كل تبعات امللفات الحقوقية واالجتماعية التي عرفتها بالدنا خالل هذه 
املرحلة، وذلك قطعا للطريق على كل املتربصين بهذا املسار وتمنيعا 

لقرارنا الوطني والسيادي.

ودفاعا على حرية التعبير، فقد عبرنا على موقفنا ضد ما يسمى 
بقانون تكميم األفواه، ونشكر الحكومة على حسن إنصاتها لتقديرات 
مؤسسات املجتمع ولنبض الشارع وعدم إحالة مشروع هذا القانون 
على البرملان بالصيغة التي تم نشرها بوسائل اإلعالم، وفي هذا الصدد 
أكدنا في وقت سابق في فريق العدالة والتنمية وبكل صراحة على أن 
التعبيرات الجديدة عبر وسائل التواصل االجتماعي الجادة واملستقلة 
املغاربة  لجميع  املكفولة  التعبير  حرية  إطار  في  تدخل  التي  والنزيهة، 
دستوريا، ال يمكن إال أن تكون دعما للعمل السيا�سي النبيل الذي تؤدي 
فيه األحزاب السياسية املستقلة أدوارها الدستورية في تأطير املواطنين 
واالمتيازات  الفساد  ومحاربة  الديموقراطية  دعم  وفي  وتمثيلهم، 
الالمشروعة، وسنكون منفتحين دائما على كل صادق غيور ومن أي 
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منبر كان عبر االنصات ملقترحاته وتقبل انتقاداته الجادة في سبيل إيجاد 
الحلول الكفيلة بنهضة بالدنا وازدهارها.

ان بالدنا باتت تعرف تحوالت عميقة وجب مراعاتها في مختلف 
تبنيها مستقبال، سواء بعد صياغة  التي سيتم  السياسات العمومية 
النموذج التنموي الجديد، أو بعد االستحقاقات املقبلة، وذلك لخدمة 
مصالح املواطنين وتحسين عيشهم، هذا مع تعبئة الجميع للحفاظ 
على  والعمل  ديمقراطية،  مكتسبات  من  مراكمته  تمت  ما  وتعزيز 
الجهد  وترشيد  الحكامة  تراعي  بمنهجية  املقبلة  االستحقاقات  تدبير 
واإلمكانيات خاصة وان عملية اإلعداد لتجديد كافة املؤسسات املنتخبة 
2021، من مجل�سي  املحدد سنة  وقتها  في  واملهنية  الوطنية واملحلية 
البرملان واملجالس الجماعية واإلقليمية والجهوية والغرف املهنية، عالوة 
على انتخابات ممثلي املأجورين ابتدأت منذ مدة، رغم وطأة الجائحة 
وإكراهاتها، بفتح الحكومة املشاورات مع جميع الفعاليات السياسية 
مما يقدم رسالة إيجابية في اتجاه مزيد من ترسيخ االختيار الديمقراطي.

لذلك كله ننادي من هذا املنبر بضرورة الطي النهائي مع املمارسات 
السلبية السابقة التي تسبق االستحقاقات االنتخابية أو تواكبها والتي 
تمس بمصداقيتها وشفافيتها، ونذكر أنفسنا وبقية الفرقاء السياسيين 
وسنكون  وتداعياتها،  كورونا  جائحة  ملواجهة  واحدا  صفا  كنا  بأننا 
في صف واحد خالل االستحقاقات املقبلة، فإما سننجح جميعا في 
امتحان التنمية السياسية والديمقراطية وإما سنفشل جميعا ال قدر 
الصفر من خط االختيار  إلى نقطة  بالنكوص والقهقرة والعودة  هللا 

الديمقراطي.

التحضير  في  الباب نؤكد على استعداد فريقنا لإلسهام  وفي هذا 
يحقق  بما  املقبلة،  االنتخابية  لالستحقاقات  الجيد  التشريعي 
التراكم في البناء الديمقراطي، وتمنيع التجربة الديمقراطية باملغرب، 
وإيجاد مسالك للتنزيل السليم للثابت الدستوري املتمثل في االختيار 
الديمقراطي، مع ضمان احترام مبدأ التعددية السياسية، دون املساس 
بجوهر العملية االنتخابية التي تعتبر منطلقا ألي بناء ديمقراطي متين 
من شأنه تقوية ثقة الناخبين في املؤسسات املنتخبة وإفراز أغلبيات 
منسجمة، وتفادي بلقنة املشهد السيا�سي، وفي هذا اإلطار نؤكد مرة 

أخرى على:

ضرورة اإلبقاء على نظام الالئحة والتمثيل النسبي بالبرملان  ..1
والجماعات الترابية املحددة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج 
السياسية، ويقلص من حدة الفساد االنتخابي واستعمال املال الحرام؛

عدد  على  بناء  االنتخابي  القاسم  العتماد  املطلق  رفضنا  ..2
املسجلين باللوائح االنتخابية، هذه األخيرة كانت دائما موضوع سجال 
حول العديد من املوتى الذين لم يشطب عليهم والذين هجروا أو حولوا 
تحديد من سيمثلهم  في  واألموات  األحياء  يتساوى  وبذلك  عناوينهم، 
باملجالس املنتخبة. وستتحول العملية االنتخابية إلى توزيع للمقاعد 

بين األحزاب املشاركة بالتساوي وبدون منافسة، مما يضرب أساس 
العملية الديمقراطية وهي التنافس.

واملحاسبة  جدوى  بدون  ستكون  التي  املشاركة  بنسب  يضر  و 
القاسم  فاحتساب  التصويت،  وواجب  حق  ممارسة  عبر  السياسية 
االنتخابي على هذا األساس؛ يخالف املقتضيات الدستورية واملنطق 
االنتخابي السليم ويعاكس التجارب املقارنة الفضلى، وسيشكل تراجعا 
أن  والغريب  ببالدنا؛  التمثيلية  الديمقراطية  على  خطيرة  وانتكاسة 
األحزاب التي تدافع عن القاسم االنتخابي على أساس املسجلين لم 

تورد ذلك في مذكراتها املكتوبة.

وباملناسبة هناك من قال إننا ال نريد لحزبين أن يهيمنا، خاصة إذا 
تعثر أحدهما في االنتخابات املقبلة، أوال من يستشعر التعثر فذاك شأنه 
ويخصه وما عليه إال القيام باملراجعات الالزمة بما في ذلك االعتذار 
للشعب املغربي، ثم حزب العدالة والتنمية يريد دائما املساهمة مع باقي 
الفرقاء لخدمة الوطن والشعب املغربي وال يعمل أبدا على الهيمنة، 

ولكنه يذود على الديمقراطية ويدعم أسسها.

رفضنا ملقترح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب ملا سيمثله  ..3
من رسالة سلبية من شأنها زعزعة الثقة في املؤسسات املنتخبة وفي 

األحزاب السياسية؛

خالل  والشباب  النساء  حضور  وتقوية  تعزيز  على  العمل  ..4
االستحقاقات املقبلة سواء بالدائرة الوطنية أو الدوائر املحلية، وهنا 
ننوه بمقترح حزب العدالة والتنمية على تخصيص 20 باملائة اللوائح 

املحلية تكون النساء وكيالت لها؛

العمل على تمكين مغاربة العالم من تمثيلية مشرفة داخل  ..5
البرملان: يمثلون قرابة 20 %من املواطنين املغاربة، ولديهم خصوصيات 
يفرضها البعد عن أرض الوطن الذي يرتبطون به بأرواحهم وعقولهم 
ويعانون في صمت في الكثير من األحيان، يساهمون بحوالي 65 مليار 

درهم أي ما يعادل مداخيل الفالحة والفوسفاط مجتمعين.

لذلك ندعو الجميع للعمل على تفادي أي تراجع عن املكتسبات 
التي تحققت في قوانيننا االنتخابية التي يجب تجويدها، دون املساس 
باألسس الديمقراطية واإلرادة الشعبية، وأنه خالف ذلك لن ينتج عنه 
إال مؤسسات هجينة ضعيفة ال تمثيلية لها ولن تقدم شيئا للوطن 
من  ملسؤولياتهم  الجميع  تحمل  على ضرورة  التأكيد  مع  واملواطنين. 
االستحقاقات  في  الشعبية  التعبئة  تحدي  لرفع  املختلفة  مواقعهم 

املقبلة ومنسوب الثقة فيها.

وفي هذا املقام البد من التنويه باللقاءات التشاورية املبكرة التي 
نظمتها الحكومة بإشراف رئيسها مع جميع األحزاب السياسية، حيث 
عقد السيد رئيس الحكومة لقاءات معها مباشرة، ثم كلف السيد وزير 
الداخلية بمتابعة هذا امللف ألنه يدخل في صميم اختصاصاته، وذلك 
كله في إطار زمني معقول وغير مسبوق حتى تختمر جميع األطروحات 
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املرتبطة  التشريعية  العملية  مباشرة  قبل  االختيارات  كافة  وتتبين 
بتعديل القوانين االنتخابية، وحتى ال يقول حينها أحد بان الضغط 
التشريعي للمصادقة على تلك القوانين كان سببا في إفقادها لجودتها 

وفعاليتها.

*****

وعالقة بالديمقراطية املحلية والالمركزية:

فإن مفهوم الجهوية املتقدمة يعتبر من األوراش اإلصالحية املهمة 
التي وردت بدستور 2011، وذلك بهدف إعادة تنظيم هياكل الدولة من 
خالل تنظيم ترابي تحتل فيه الجهة مكانة الصدارة على باقي الجماعات 
الترابية األخرى، وبالرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على بداية 
تنزيل هذا اإلصالح الكبير، وإن كان من الواجب التنويه بما تحقق من 
جهود حكومية مقدرة تنزيال لهذا الورش الدستوري املهيكل، إال أن هذا 
الورش مع ذلك ما يزال يعاني العديد من العوائق واالكراهات مما يؤخر 
تحقيق رؤية حكامة ترابية تكون رافعة للتنمية ببالدنا، ومن األسباب 
املباشرة عن عدم استكمال هذا الورش التأخر في إصدار مجموعة من 
النصوص القانونية والتنظيمية، التي ندعو من هذا املنبر إلى اإلسراع 

في إخراجها.

*****

الجماعات الترابية واختبار مواجهة تداعيات جائحة كورونا

فبالرغم من االنخراط التام للجماعات الترابية ورؤسائها في مواجهة 
جائحة كورونا إلى جانب باقي السلطات العمومية، إال أنه تم تسجيل 
بعض املمارسات التي تمس بدور وأهمية الجماعات الترابية ومكانتها 

الدستورية، ومن ذلك:

غياب التواصل والتنسيق مع رؤساء الجماعات الترابية من  .o
طرف السلطات املحلية )العمال والوالة(؛

في  خصوصا  الوطني،  التراب  عبر  املنتخبين  أدوار  تهميش  .o
املراحل األولى للوباء؛

تغييب مجالس الجهات ورؤسائها في تدبير واتخاذ القرارات  .o
املتعلقة بإدارة جائحة فيروس كورونا خاصة في مجالي التعليم والصحة، 

مما يمس بمسار الجهوية املتقدمة؛

اصدار املذكرة رقم 9744 بتاريخ 12 يوليوز 2020 التي تفرض  .o
قبل  والعمال  الوالة  موافقة  على  الترابية  الجماعات  نفقات  عرض 
العمومية  واإلنارة  الحضرية  التنمية  مشاريع  برمجة  وعدم  صرفها، 
مما يمس بمبدأ التدبير الحر املنصوص عليه في الدستور والقوانين 

التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية؛

وفي هذا اإلطار فإن الحكومة ملزمة باحترام اختصاصات الجماعات 
الترابية ومنح الجماعات املذكورة وهيئاتها وشركائها الحق في صرف 

نفقاتها ملا لهذه املشاريع من انعكاس على تطوير فضاء العيش باملدن 
واملراكز الحضرية والقروية، وبالتالي إنعاش الدورة االقتصادية وخلق 
19، وذلك طبعا  وباء كوفيد  الذي خلفه  الركود  بعد  الشغل  فرص 
بعد ترتيب األولويات من قبل مجالسها التداولية آخذة بعين االعتبار 

اإلكراهات التي تفرضها الجائحة. وتقلص املوارد املالية العمومية.

على  كورونا  لجائحة  واالقتصادية  املالية  التداعيات  ولتجاوز 
الجماعات الترابية، فإننا نقترح اإلجراءات التالية:

تخصيص مساعدات مالية عاجلة للجماعات الترابية لتغطية  .o
نقص مداخيلها؛

حث القطاعات الوزارية على تنفيذ التزاماتها مع الجماعات  .o
باقي  مع  املندمجة  والبرامج  الجهات  مع  البرامج  عقود  في  الترابية 

الجماعات األخرى؛

تأجيل سداد ديون الجماعات الترابية املستحقة لصندوق  .o
التجهيز الجماعي الى حين انجالء الجائحة وعودة األوضاع إلى حالتها 

الطبيعية.

و هنا البد أن نقف عند بعض املضايقات التي يتعرض لها بعض 
النواب البرملانيين الذين يرأسون جماعات أو مقاطعات، وهم يقومون 
بوظائفهم التمثيلية الدستورية سواء حين التدخل واملناقشة باللجان 
ببعض  التدبير  ينتقدون سوء  العامة، حيث  بالجلسات  أو  الدائمة، 
باإلدارة  املسؤولين  بعض  تواصل  وسوء  تراخي  يشتكون  أو  األقاليم 
الترابية، فتقوم جهات معينة بتحريك لجان التفتيش جوابا على تلك 
أوضاع  تحسين  في  شركاء  بأننا  نقول  لذلك  والنقاشات،  املداخالت 
يمس  املنحى  هذا  وبأن  وخدمتهم،  شؤونهم  على  والسهر  املواطنين 
ليسوا  والقائد  والباشا  والعامل  الوالي  وأن  البرملاني  النائب  بحصانة 
فوق النقد وال فوق املساءلة، وهو ما يصح دستوريا بالنسبة ألعضاء 
السلطة التنفيذية فكيف بغيرهم، مع التقدير ملا يقومون به من جهود 
معتبرة وتضحيات استثنائية في مواجهة الجائحة إلى جانب كل الجنود 

في الصفوف األمامية.

*****

مناقشة مشروع قانون املالية وتقييم حصيلة األداء الحكومي:

ليس من السهولة بمكان تلخيص حصيلة أربع سنوات واستشراف 
الحكومة  أداء هذه  فتقييم  االستثنائية،  الظروف  في هذه  الخامسة 
وانتقادها ال يمكن أن يكون منصفا وال موضوعيا إذا لم يأخذ بعين 

االعتبار:

6 أشهر من »البلوكاج« وما كان له من تداعيات سياسية،   o
وارتياب للمستثمرين؛

حوالي سنة منذ بداية جائحة كوفيد 19 التي لم نر بعد نهاية  .o
لنفقها، والشلل االقتصادي الذي أصاب العالم؛
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ثالث سنوات عجاف بسبب الجفاف. .o

وبذلك فإن هذه الحكومة في الواقع تدبر أخطر أزمة في تاريخ املغرب.

ولألمانة في تقييم أداء هذه الحكومة البد من استحضار عدد من 
املعطيات املهمة والفاصلة نوجزها بداية في:

التي عملت  السديدة  امللكية  التوجيهات  إلى  العودة  ضرورة  ..1
الحكومة على تنزيلها على مستوى برنامجها واملتعلقة أساسا ب:

أجرأة وتنزيل الحماية االجتماعية لكافة املواطنين املغاربة؛ .o

تشجيع املقاولة املغربية وإنعاش القطاع االقتصادي واملالي  .o
ببالدنا؛

إصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية؛ .o

تكريس االختيار الديمقراطي؛ .o

تقوية إشعاع املغرب الدبلوما�سي؛ .o

التحديات  تنموي مغربي قادر على مواجهة  صياغة نموذج  .o
املستقبلية لبالدنا؛

كرامة  عن  الذود  هدفها  كان  التي  التوجيهات  من  وغيرها  .o
املواطنين ومعيشهم اليومي.

تنصيبها،  منذ  الحكومة  هذه  منجزات  على  مليا  الوقوف   .2
وقراءة برنامجها قراءة متأنية للتأكيد على نجاح تدبيرها للشأن العام 
في جل مناحيه حيث حقق املغرب تقدما كبيرا على مستوى العديد من 

املؤشرات الدولية، ومنها:

مؤشر Dowing bisness املتعلق بمناخ األعمال الذي انتقل  .o
من املرتبة 128 سنة 2010 إلى املرتبة 53 سنة 2020 وكان الهدف 
املسطر في البرنامج الحكومي هو 50 وكان باإلمكان تحقيق هذا الهدف 

لوال األقدار اإللهية وتف�سي جائحة كورونا؛

تطور االستثمار العمومي من 167 مليار درهم سنة 2011 إلى  .o
230 مليار درهم سنة 2021 ونسبة تنفيذ ميزانية االستثمار من 64% 

سنة 2013 إلى 79 % سنة 2018؛

بلغت رقما قياسيا، حيث  التي  املالية  املناصب  تطور عدد  .o
تعدت 220 ألف منصب مالي منذ بداية هذه الوالية، وهو رقم قيا�سي 

غير مسبوق.

لقد عملت هذه الحكومة على تثمين وتعزيز ما قامت به الحكومات 
والخطط  املشاريع  وإتمام  اإلصالحات  استمرارية  بتوطيد  السابقة 
َدٍة واناة، دون جعجعة وال ضجيج، وملن ينكر ذلك عليه 

َ
ؤ

ُ
السابقة بكل ت

مراجعة حصيلة منتصف هذه الوالية التي كانت رغم البداية املتعثرة 
بسبب »البلوكاج« املعلوم جد مشرفة، بل وحققت نسبا غير مسبوقة 
املعيش  في  مالمسته  وتمت  تحقيقها،  تم  التي  املشاريع  مستوى  على 

اليومي لغالبية املواطنين.

كما ال ينكر أحد نجاح هذه الحكومة في تدبير تداعيات تف�سي جائحة 
كورونا، في الوقت الذي لم تفلح دول متقدمة في امتصاص الصدمة 
ومجابهة الجائحة، وبذلك لم تنقطع املؤن وقاوم نظامنا الصحي، بل 
سهرت هذه الحكومة على حماية ورعاية األجراء للحفاظ على مناصب 
وقامت  املغربية،  املقاولة  وساعدت  فقدانها  عن  والتعويض  الشغل 
الحاجيات  وإيصال  الهشة،  الفئات  من  للمواطنين  الدعم  بتوفير 
للمبادرة  بتشجيعها  وابدعت  بل  اململكة،  أقاليم  لكافة  الضرورية 
من  الجائحة  ملواجهة  األساسية  الحاجيات  لضمان  الوطنية وسعيها 

»كمامات واقية« و »سوائل مطهرة«.

يَن.{ . فاأللطاف االلهية  ِ
َ
َعامل

ْ
ُه َربُّ ال
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َ
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َ
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َ

ش
َ
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قدرت تف�سي جائحة كوفيد 19 بداية من منتصف السنة التشريعية 
الرابعة من عمر هذه الوالية، حيث لم تترك الجائحة بقعة من املعمور 
إال وأتت عليه، فدب الرعب وتوقفت االقتصادات وبدأت الدول في 
إحصاء موتاها ومصابيها، وبعد تحقيق نسب النمو واألرباح والعائدات، 
وارتفاع  والتضخم  االقتصادي  واالنكماش  العجز  نسب  نح�سي  بتنا 

نسب املديونية..

ولذلك إذا كنا نريد أن نكون منصفين في حق هذه الحكومة للحكم 
على حصيلتها وتقييم أدائها، فال بد من استحضار التفاصيل الفاصلة 
»البلوكاج«،  عليه  أتى  أعاله؛ فنصف سنة من عمرها  التي ذكرناها 
وسنة ونصف أتت عليه الجائحة، إذن فمن باب اإلنصاف والعدالة 
القول بان هذه الحكومة اشتغلت في ظروف عادية ملدة ثالث سنوات 
فقط، وللعارفين بدقائق القانون الرجوع إلى شروط »الظروف والقوة 
التجربة،  لهذه  الحميدة  والحصيلة  الجيد  األداء  لتلمس  القاهرة« 
ولكم أن تراجعوا أرقام قوانين املالية للسنوات الخمس من عمر هذه 
الحكومة، واستحضار منجزاتها التي سنأتي على ذكر البعض منها الحقا 
للقول بأن هذه الحكومة قامت بأفضل ما يمكن أن تقوم به أي حكومة 
القيام  نتوان عن  بقاع املعمور، وأننا كأغلبية لم  وفي أي بقعة من 
بواجبنا في االسناد واالقتراح واملساءلة والتوجيه والتقييم والنصيحة 

لخدمة مصالح الوطن واملواطنين.

وقبل أن ننتقل للفقرة املوالية ال ضرر من التذكير ببعض األرقام 
ينطقون حتى بنصف  الذين ال  املشوشين  لبعض  نقول  الدالة حتى 

الحقيقة »وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا في األرض مفسدين«:

تطور ميزانية قطاع التعليم

ميزانية قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي )مليار درهم(.
السنة املالية

2010  51

2011  48

2012  48,4
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2013  44,99

2014  48,4

2015  55

2016  55,6

2017  54,7

2018  59,3

2019  68,25

2020  72,4

2021  76,5

تطور ميزانية قطاع الصحة خالل خمس سنوات األخيرة

ميزانية قطاع الصحة )مليار درهم(.السنة املالية

2017  14

2018  14

2019  16

2020  18,6

2021  20

جدول مقارن بالتوظيف العمومي لثالث واليات متتالية

العدد اإلجمالي ملناصب التوظيف العمومي . املعد السنوي.
الوالية الحكومية

2012-2007  71442  14289

2016-2012  116977  23395

2021-2017  222320  44464

عدد املستفيدين من نظام املساعدة الطبية إلى حدود متم  .o
شهر غشت 2020، 16,4 مليون مستفيد )6,6 مليون أسرة(.

عدد املستفيدين من برنامج الدعم املباشر للنساء األرامل في  .o
وضعية هشة إلى حدود متم غشت 2020 أكثر من 105655 أرملة وما 

يقارب 179000 يتيم؛

إلى  العائلي  التكافل  من صندوق  املستفيدات  النساء  عدد  .o
حدود متم شهر يونيو 2020؛

عدد املستفيدين من برنامج تيسير مع متم املوسم الدرا�سي  .o
2020/2019، 2.480.701 مستفيد)ة( )1.644.794 مليون أسرة( 82 

باملائة منهم بالعالم القروي.

امللكية »مليون محفظة« مع  املبادرة  عدد املستفيدين من  .o
متم املوسم الدرا�سي 2020/2019، 4.473.354 مستفيد)ة(.

*****

حصيلة املؤسسة التشريعية للسنة الرابعة

كان للمؤسسة التشريعية دور مهم في مواجهة الجائحة بالتشريع 
الجائحة  ملحاصرة  الالزم  القانوني  اإلطار  وتوفير  واملراقبة،  والتقييم 
والتخفيف من تداعياتها، من خالل 6532 سؤال كتابي، و2629 سؤال 
شفوي والعشرات من طلبات عقد اللجان واملهام االستطالعية، وكذا 
العديد من املذكرات كالتي رفعتها لجنة املالية للجنة اليقظة التي أخذت 
بالعديد من فقراتها، ناهيك عن املصادقة على 57 قانون من أصل 274 

نص تشريعي صودق عليها منذ بداية هذه الوالية نذكر من أهمها:

القانون التنظيمي املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة  .o
املغربية؛

القانون املحدد لحدود املياه اإلقليمية للمملكة املغربية؛ .o

قانون ميثاق املرافق العمومية؛ .o

القانون املتعلق بتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية؛ .o

القانون املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية  .o
وإجراءات اإلعالن عنها؛

إحداث صندوق مواجهة جائحة كوفيد 19؛ .o

لتف�سي  )نتيجة  2020؛  املالية  للسنة  املعدل  املالية  قانون  .o
االجتماعي  الصعيدين  على  بالغا  تأثيرها  كان  حيث  كورونا  جائحة 

واالقتصادي(.

كما نذكر في هذا املقام بتفعيل مقت�سى الفصل 68 من الدستور 
ألول مرة منذ 2011، لالستماع إلى بيانات للسيد رئيس الحكومة تتعلق 
بقضايا تكت�سي طابعا وطنيا مهما، وهو األمر الذي تم خالل الجلسة 
املنعقدة في 18 ماي 2020 وأعلن خاللها السيد رئيس الحكومة عن آخر 
التطورات املتعلقة بحالة الطوارئ الصحية والتدابير الحكومية التي 
اتخذتها الحكومة للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وقد تمت 
مناقشة هذا البيان في جلسة عمومية عقدت يوم األربعاء 26 رمضان 

1441 املوافق ل 20 ماي 2020.

وفي هذا اإلطار لن تفوتنا الفرصة للتذكير بموقف فريقنا املبدئي 
لوضع حد لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب الذي كان فريقنا 
سباقا للمطالبة بتصفيته بأول مقترح قانون في املوضوع في 17 يناير 
2018، ويحيي انخراط جميع مكونات املجلس في هذا الورش حتى يتم 
طي هذا امللف نهائيا، ولألمانة فإن موقفنا هذا كان كذلك ملا كنا في 
املعارضة ولكم أن ترجعوا لسنة 2005 لتتبينوا ذلك، وهو أيضا موقف 
الذي  والتنمية  العدالة  لحزب  العام  واألمين  الحكومة  رئيس  السيد 
ما فتئ يصرح برفضه وضع ولو سنتيم واحد لسد العجز الذي يعرفه 

صندوق تقاعد البرملانيين.
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*****

مستجدات مشروع قانون املالية لسنة 2021

تأتي مناقشة مشروع قانون املالية لهذه السنة في ظرفية استثنائية 
صعبة، أول سماتها انكماش االقتصاد العالمي سنة 2020 بشكل حاد 
بلغ ناقص 4,4 باملائة، مع انعدام اليقين بتحسن هذه الوضعية خالل 
العام لالقتصاد  التدهور  بمنأى عن  املقبلة، ولم تكن بالدنا  السنة 
العالمي بسبب ركود القطاع السياحي، وتراجع االستثمارات األجنبية، 
وارتباك الطلب الخارجي والداخلي، إضافة إلى تراجع األنشطة الفالحية، 
ببالدنا.  التوالي  على  الثانية  للسنة  املطرية  التساقطات  شح  بسبب 
حيث انكمش اقتصادنا إلى ناقص 5,8 باملائة، إضافة إلى ارتفاع عجز 
امليزانية حيث بلغ عجز امليزانية 46,5 مليار درهم، مع ارتفاع املديونية إلى 
مستويات قياسية، وتخطى معدل البطالة %12 خالل الفصل الثاني 

من سنة 2020.

في ظل هذه املعطيات ولتخطي هذه اإلكراهات تم التركيز على ثالثة 
محاور:

دعم وإنعاش االقتصاد الوطني؛ .o

مواصلة دعم القطاعات االجتماعية؛ .o

إصالح اإلدارة وتعزيز الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية. .o

*****

دعم وإنعاش االقتصاد الوطني

املقاوالت  اإلنتاجية، وتقوية نسيج  القطاعات  بهدف دعم  وذلك 
الصغيرة واملتوسطة بالرفع من قدرتها التنافسية واالستثمارية لخلق 
فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل مع تعبئة 120 مليار درهم 
كما  اإلجراءات  من  العديد  الحكومة  اتخذت  حيث  اإلنعاش،  لهذا 

التزمت بأخرى ومن ذلك:

خطة  بمثابة  والشغل  االقتصادي  لإلنعاش  ميثاق  توقيع  .o
شمولية ومندمجة لإلنعاش االقتصادي؛

قطاع  بإنعاش  يتعلق   2022 2020ـ  البرنامج  عقد  توقيع  .o
السياحة؛

إبرام عقدي برامج، األول إلنعاش قطاع متعهدي املناسبات  .o
وامللتقيات ومموني الحفالت، والثاني إلنعاش قطاع الترفيه واأللعاب؛

في  الوطنية  املنتوجات  وتشجيع  الوطنية  األفضلية  تفعيل  .o
إطار الصفقات العمومية؛

الذي  مليار   45 ب  االستراتيجي  االستثمار  صندوق  إحداث  .o
أطلق عليه صاحب الجاللة »صندوق محمد السادس لالستثمار«، مع 
تخويل هذا الصندوق الشخصية املعنوية وبذلك سيكون على شاكلة 

الصناديق السيادية التي تتمتع بها العديد من الدول، وسيكون له دور 
اقتصادي مهم؛

الدولة  طرف  من  املضمونة  القروض  دينامية  مواصلة  .o
)استفادة أزيد من 73 ألف مقاولة من قروض فاقت 45 مليار درهم(؛

دعم االستثمار العمومي بشكل غير مسبوق حيث ستبلغ 230  .o
مليار درهم بعد تعبئة موارد صندوق محمد السادس لالستثمار.

لتنزيل  الضرورية  االعتمادات  بتخصيص  االلتزام  متابعة  .o
الجهوية املتقدمة، حيث بلغت مجموع املوارد املرصدة لفائدة الجهات 

10 ماليير درهم.

 30 العمر  من  البالغين  لألشخاص  املدفوعة  األجور  إعفاء  .o
سنة على األكثر بمناسبة أول تشغيل لهم، من الضريبة على الدخل ملدة 
24 شهرا شريطة أن يتم تشغيل األجير في إطار عقد شغل غير محدد 

املدة.

مواصلة دعم القطاعات االجتماعية

 2022-2021 اإلجبارية  الصحية  التغطية  تعميم  عملية  مباشرة 
بتكلفة إجمالية تناهز 14 مليار درهم، تساهم الدولة منها بميزانية 9 
مليار درهم )4,2 مليار درهم برسم 2021(، وبذلك سنتمكن من إنجاز 

ما يلي:

، RAMED تحسين حكامة نظام راميد .•

و  الحرة  للمهن  الصحية  التغطية  تعميم   AMI وتسريع  .•
مفهومة.  غير  7 سنوات ألسباب  عن  تزيد  ملدة  تأخر  بعد  املستقلين 
 2020 لسنة  املالية  قانون  مشروع  في  املهنية  املساهمة  ومقت�سى 
سيمكن العديد من املهنيين من التغطية الصحية كالتجار والحالقة 
والكهربائيين والرصاصين والبقالة وحرف أخرى عديدة من التسجيل 

ابتداء من يناير 2021.

وهنا نطرح 3 تساؤالت :

في صيغته   RAMED تعميم  بين  زمني  انسجام  عدم  هناك  .•
الجديدة ابتداء من 2021 و السجل االجتماعي الذي ستبتدؤ تجربته 

ابتداء من 2022 ؟

•. 4,2 مليار للراميد هل هي مخصصة للثالث مؤدى أم للتكفل 
الكلي بالفقراء؟

AMI هناك قطاعات قطعت أشواطا مهمة في املشاورات ،  .•
ووقعت االتفاقيات كاملهندسين املعماريين واألطباء والقوابل والعدول، 
والتأخر امللحوظ في بعض القطاعات التي تضم أزيد من مليوني مستفيد 
كالفالحة بالرغم من توفرهم على البطاقة املهنية الخضراء، وهذا امر 
غير مفهوم؟ وكذلك الصناع التقليديين هناك حوالي 350 ألف صانع 
تقليدي، باإلمكان تدشين التشاور مع الغرف املهنية لبدء التسجيل في 

انتظار صدور القانون في الجريدة الرسمية.
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تنزيل السجل االجتماعي املوحد  إلى تسريع  املقام ندعو  وفي هذا 
وعدم انتظار 2022 لضمان التنسيق واالندماج والشفافية في العمل 

االجتماعي من قبل الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وننوه بعدد من التدابير االجتماعية التي تمت برمجتها بداية من 
السنة املقبلة ومن ذلك؛

تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ماليين  .o
طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثالثة ماليين أسرة؛

توسيع االنخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ماليين من  .o
املغاربة، الذين يمارسون عمال، وال يستفيدون من معاش؛

فقدان  على  التعويض  على  التأمين  من  االستفادة  تعميم   .o
الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار؛

األرباح  على  مترتبة  للتضامن  اجتماعية  مساهمة  إحداث  .o
الشركات أساسا والدخول لألصحاب األجور العليا؛ تخصص مداخيلها 

. RAMED لصندوق التغطية االجتماعية والتماسك االجتماعي

الرفع من ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم حيث تجاوزت  .o
االعتمادات املرصودة لقطاع الصحة 20 مليار درهم بنسبة 6,9 %)مع 
اإلشارة إلى ان حكومة الدكتور سعد الدين العثماني عبأت منذ تنصيبها 
أزيد من 84 مليار درهم لقطاع الصحة وهو رقم غير مسبوق مقابل 18 
مليار لحكومة اليوسفي، و30 مليار لحكومة جطو، و40 مليار لحكومة 
حين  في  راميد(.   10  + بنكيران  لحكومة  مليار  و64  الفا�سي،  عباس 
تجاوزت مخصصات قطاع التعليم 72 مليار درهم، مع الرفع من عدد 
املناصب املالية املخصصة لهذين القطاعين ب 1500 منصب إضافي 
املنقضية، و2000 منصب لقطاع  السنة  لوزارة الصحة مقارنة مع 
التعليم، وبذلك تؤكد هذه الحكومة على اهتمامها ورعايتها للقطاعات 

االجتماعية عكس ما يروجه البعض.

وأسوة بأشقائهم األطباء ومهنيي قطاع الصحة نستغل هذه الفرصة 
واملسالك  املستويات  بمختلف  لألساتذة  واجالل  اكبار  تحية  لنوجه 
مجهوداتهم  على  اململكة  ربوع  بمختلف  االدارية  واألطقم  التعليمية 
إلنجاح النموذج التربوي املغربي رغم اإلكراهات واملعيقات الهيكلية في 
ظل جائحة أتت على األخضر واليابس، ولكن بفضل روح املواطنة تم 
الدخول املدر�سي في موعده وتأقلم عدد كبير من أبنائنا مع هذا الوضع.

كما ال يفوتنا أيضا أن نوجه تحية خاصة وحارة لألسرة املغربية، 
التي كابدت وال زالت تكابد املشاق تلو املشاق من اجل تمكين فلذات 

اكبادها من تعليم جيد.

وهذه مناسبة كذلك لنؤكد على ضرورة االستثمار أكثر في تقنيات 
التعليم عن بعد، وتزويد التالميذ واألساتذة بالعتاد والوسائل الالزمة 
ملثل هذا النوع من التعليم الذي يجب العمل على مأسسته حتى تصبح 
منظومتنا التعليمية قادرة على العمل بنفس الكفاءة والقوة في بيئتي 

التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، وال يفوتنا هنا أن ندعو إلطالق 
املدرسة الوطنية الرقمية والجامعة املغربية الرقمية وهما مشروعان 

جاهزان وينتظران االفراج عنهما.

من جهة أخرى نسجل باستمرار اهتمامنا البالغ بإصالح منظومة 
التربية والتكوين وتبويئها ما تستحق من عناية واهتمام، ونؤكد في هذا 
املقام على أن الفريق يشتغل بشكل دؤوب ومستمر على إنجاح ورش 
التشريعية والتنظيمية  النصوص  لتنزيل  الدعوة  التعليم عبر  إصالح 
ذات الصلة بالقانون اإلطار مع تسجيل مبادئنا الثابتة املتمثلة في عدم 

التنازل عن مجانية التعليم، ومقومات الهوية الوطنية.

إصالح اإلدارة وتعزيز الحكامة الجيدة للمؤسسات العمومية

إصالح اإلدارة:

بشأن تخليق الحياة العامة ندعو الحكومة إلى تسريع ورش إصالح 
تداول  من  والتقليص  مساطرها،  وتبسيط  خدماتها  ورقمنة  اإلدارة 
الوثائق الورقية واعتماد التدبير اإللكتروني للوثائق اإلدارية، إلى جانب 
مأسسة العمل عن بعد باإلدارات العمومية »Télétravail«، الذي يمكن 
من استثمار تكنولوجيا املعلومات واالتصال، بما يضمن استمرار انجاز 
املهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف، وألن من شان هذا التدبير 
هامش  من  التقليل  وبالتالي  البشرية  باملوارد  االحتكاك  من  التقليل 

الفساد اإلداري الذي يفوت على بالدنا فرصا كبيرة للتنمية.

بإطالقه  الحكومة  رئيس  السيد  بمبادرة  ننوه  اإلطار  هذا  وفي 
لورش تنزيل مقتضيات القانون رقم 19-55 املتعلق بتبسيط املساطر 
واإلجراءات اإلدارية، في انتظار توصل مجلسنا املوقر بمشروع القانون 
املتعلق باإلدارة الرقمية، والذي يروم وضع القواعد واملبادئ املتعلقة 
واملعلومات،  البيانات  وتبادل  وتكاملها  اإلدارية  الخدمات  بهندسة 

وإعطاء الحجية القانونية للقرارات واإلجراءات الرقمية.

ومساطر  ملعايير  عميقة  مراجعة  بإجراء  اإلسراع  إلى  ندعو  كما 
التعيين، في املناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على االنخراط 
في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية، كما نادى بذلك صاحب 

الجاللة حفظه هللا.

إصالح املؤسسات العمومية:

كان هذا مطلب فريق العدالة والتنمية منذ أن وطأت قدماه هذه 
في هذا  الحكومة  لذلك سندعم  20 سنة خلت،  املؤسسة ألزيد من 
الورش الهام ملعالجة االختالالت الهيكلية لعدد مهم من املؤسسات 
واملقاوالت العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل واالنسجام في 

مهامها والرفع من فعاليتها االقتصادية واالجتماعية.

املفصلة  باألجندة  مدنا  الوزير  السيد  من  نطلب  الصدد  وبهذا 
العتماد هذا اإلصالح وتبين املؤسسات التي يعنيها، بعد تدقيق املنهجية 
التي سيتم اعتمادها للقيام بعمليات الحذف والتجميع املذكورة أعاله.
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تعديالت فرق األغلبية والتجاوب اإليجابي للحكومة مع عدد مهم 
منها

وقبل أن نختم مداخلتنا هذه نشكر للحكومة حسن تجاوبها مع 
هذا  تجويد  في  كلها  صبت  والتي  واملعارضة  األغلبية  فرق  تعديالت 
املشروع ملا فيه من مصلحة الوطن واملواطنين، ودعما للقدرة الشرائية 
ومحاربة الهشاشة وتقوية املقاولة املغربية ودعم فرص الشغل والنسيج 
االقتصادي وإسناده لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، فقد تجاوزت 
عدد التعديالت املقبولة من طرف الحكومة 49 تعديال، والتي كان من 

أهمها بالنسبة لتعديالت فرق األغلبية:

التدابير الجمركية والجبائية: .•

الرفع من الضريبة الداخلية على االستهالك بالنسبة للشيشة  .•
انتشار  من  والحد  املواطنين  صحة  على  حفاظا  والكحول  والسيكار 

املنتجات املساهمة في األمراض املزمنة؛

تشجيع تشغيل الشباب: الرفع من مدة التشغيل من 24 شهرا  .•
إلى 36 شهرا ومن شرط السن لرفعه )من 30 على 35 سنة( بالنسبة 
الدخل  على  الضريبة  من  اإلعفاء  من  سيستفيدون  الذين  لألجراء 

بمناسبة أول تشغيل لهم في إطار عقد غير محدد املدة؛

املساهمة املهنية املوحدة للتغطية الصحية: إضافة إمكانية  .•
الواجبات  مبلغ  ومراجعة  املطلوب  للمبتغى  تسهيال  الشهري  األداء 

التكميلية في اتجاه تحقيق عدالة بين فرق األقساط املقترحة؛

تمديد االستفادة من تخفيض واجبات التسجيل إلى 30 يونيو  .•
2021 بالنسبة القتناء السكن، مع رفع املبلغ األساس الكلي الخاضع 

للضريبة إلى 4 ماليين درهم عوض 2,5 مليون درهم.

املساهمة التضامنية: .•

بالنسبة للشركات: اعتبارا ان املقترح الذي جاءت به الحكومة  .•
ال يمس إال %1 من املقاوالت املعنية باملساهمة، تم اقتراح توسيع وعاء 
املساهمة التضامنية امللقاة على عاتق الشركات )تخفيض سقف الربح 

الصافي إلى 1.000.000 درهم عوض 5 مليون درهم(؛

بالنسبة لألشخاص الذاتيين: رفع سقف الدخل املفروضة  .•
عليه هذه املساهمة من 10.000 درهم شهريا إلى 20.000 درهم، وتحديد 
األسعار النسبية وفق منظور يجعل املساهمة تضامنية ومقبولة وحتى 
ال تمس أجور الطبقة األقل من املتوسطة، وأال يشمل أيضا بعض 

الرواتب املحددة الئحتها في املادة 56 على غرار املعاشات؛

كما كنا نأمل من الحكومة أن تقبل بتعديالت ألهميتها أخرى إال أن 
الظرفية الحرجة صعبت من ذلك في الوقت الراهن من قبيل:

السكر  تستعمل  التي  الكمالية  املنتجات  من  عدد  إضافة  .•
في صناعتها، حفاظا على صحة املواطنين والحد من انتشار السمنة 

ومضاعفاتها، وكذا األمراض املزمنة كالسكري والقلب والشرايين..؛

القيمة  الضريبة على  اإلعفاء من  العقاري:  القطاع  إنعاش  .•
والقروض  بالسلفات  املتعلقة  والفوائد  للعمليات  بالنسبة  املضافة 
اقتناء  املمنوحة لألجراء واملوظفين واملهنيين الصغار وذلك من أجل 
السكن الرئي�سي ألول مرة؛ مع تخصيص قروض عقارية خاصة لفائدة 
هاته الفئات القتناء السكن الرئي�سي، بنسبة فائدة ال تتجاوز 1,5% 

على أن تتحمل الدولة فارق الثمن املقابل ملجموع سعر الفائدة سنويا.

املناصب املالية:

اقتراح إضافة 400 منصب مالي تخصص لتوظيف حاملي  .•
الشهادات العليا العاطلين على العمل، بوزارة التعليم العالي بجدول 
املناصب املالية في إطار العدالة في الفرص بين حاملي الشهادات العليا 

سواء منهم املوظفين او الطلبة العاطلين.

يخصص  الصحة  وزير  لدى  منصب   2000 إحداث  اقتراح  .•
للتوظيف بالتعاقد،

اقتراح إحداث 200 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية  .•
الحكومة  )قبلت  الشغل،  مفتش  بصفة  املباراة  املوظفين عن طريق 

بإحداث 100 منها(

اقتراح إحداث 100 منصب لتسوية وضعية املوظفين بصفة  .•
استاذ التعليم العالي بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

*****

وقبل الختام ال بد من التنويه بمجهودات نواب األمة الذين رغم 
ظروف الجائحة وإكراهاتها كانوا في املوعد خالل كافة أطوار مناقشة 
إلى  ووصوال  الدائمة  باللجان  بداية  طويلة  ولساعات  املشروع  هذا 
الجلسات العامة، وذلك بكل مسؤولية وطنية، مستحضرين لإلكراهات 
التي تعترض تنمية بالدنا وللتحديات الحقيقية التي تنتظرها، وآخذين 
املشروعة  وانتظاراتهم  واملواطنين  املواطنات  تطلعات  االعتبار  بعين 
سواء لتجاوز هذه املرحلة العصيبة من تاريخ البشرية، أو لالستفادة من 
ثروات وطنهم بعدل وانصاف، »فما اليدرك كله، ال يترك جله« لهذا كله 
سيصوت فريق العدالة والتنمية باإليجاب على مشروع قانون املالية 

لسنة 2021.
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صدق هللا العظيم  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، اآلن الكلمة للسيد النائب عادل البيطار بإسم فريق األصالة 
واملعاصرة، تفضل السيد النائب.



7179 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.118–11.ربيع الثاني.1442  )27.نونبر.2020( 

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا برسم فريق عألصرية وعملعرصرة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد وزير عيدوية عملحت7م،

عيسلدعن عيوزيرين،

عيسلدعت عيسردة عينوعب عملحت7مون،

إطار  في  املعاصرة  األصالة  فريق  بإسم  الكلمة  أقدم  أن  يشرفني 
صلب  مباشرة  وقبل   ،2021 لسنة  املالية  قانون  مشروع  مناقشة 
املوضوع، أود أن أتقدم بإسمي وبإسم حزب األصالة واملعاصرة بأسمى 
السادس،  محمد  امللك  الجاللة،  لصاحب  واإلمتنان  الشكر  عبارات 
نصره هللا، على العمل الدؤوب واملضني الذي لم يفتأ يقوم به منذ بداية 
جائحة كورونا، بحرص أبوي راق على السالمة الصحية للمواطنين، 
وعلى التخفيف من معاناتهم، خاصة أثناء فترة الحجر الصحي. ال�سيء 
اقتصاديا  الصدمة  امتصاص  من  فقط  ليس  بالدنا،  مكن  الذي 
الوشيكة  النهاية  رؤية  من  املغاربة  مكن  وخاصة،  ولكن  واجتماعيا، 
للنفق عبر بشرى بداية التلقيح في األسابيع املقبلة، ليكون املغرب بذلك 
من أولى الدول في العالم التي ستتمكن من التوفر على اللقاء، والحال أن 

البشرية جمعاء تتسابق لهذه الضرورة الحيوية.

بعملنا  اإلرتقاء  بضرورة  نؤمن  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  إننا 
السيا�سي والتشريعي إلى االهتمامات الفعلية للمواطنين كما أعلن عن 
ذلك السيد رئيس الفريق في مداخلته األولى، فإن هذا النقاش بالنسبة 
لنا يمتلك رمزية خاصة، كونه إلى جانب وقوفه عند جوهر السياسات 
العمومية باملدخل التدبيري املالي واإلقتصادي، فإنه بالنسبة للحزب 
األخير،  مؤتمره  بعد  فيها  ينخرط  كبرى  تشريعية  محطة  أول  يعتبر 
والذي أردناه لحظة مفصلية في تدقيق توجهاته وأساليب اشتغاله، 
وفق سيرورة طبيعية ال تقطع مع االختيارات واإللتزامات السياسية 
األساسية، وال تبخل بالنقد والنقد الذاتي الشفاف والبناء. هذا يعني 
أن معارضتنا تنصب بشكل موضوعي ودقيق على اإلختيارات الحكومية 
ونتائجها بالنسبة للسياسات العمومية وطرق تنزيلها على أرض الواقع، 
متوسلين في ذلك بلغة األرقام ال لغة األلغام، ولغة املصالح الشعبية 

ال لغة التحايالت الشعبوية واإلنتصار للحقيقة بدل تشويه الحقيقة.

عيسلدعت وعيسردة،

إن األزمة التي نعيشها لن تكون غطاء إلخفاء أزمات كانت قائمة 
قبل الجائحة، بل إن أزمات ما قبل الجائحة أثرت بشكل واضح وفاضح 
الهائلة  التضحيات  رغم  الصحي،  املستجد  مواجهة  على  قدرتنا  على 
لكافة الشرائح اإلجتماعية، وذلك ألن أولويات الحكومة وأغلبيتها لم 
تكن دائما تخضع لحسابات الشأن العام، بل كانت في الغالب رهينة 

حسابات الهاجس السيا�سي املصلحي.

ال نحتاج إلى دالئل وال إلى أمثلة على ذلك، فهي موجودة بالعشرات، 

بل إن أكثرها وضوحا وإثارة لالستغراب ما نعيشه منذ أسابيع من نقاش 
أقل ما يمكن أن يوصف به أنه يستهثر بمشاعر املغاربة.

ففيما تزداد أوضاع املواطنين سوء، تفاقمت حدتها مع الجائحة، 
لدرجة أن شريحة واسعة فقدت مصدر قوتها اليومي، لم تجد الحكومة 
وأغلبيتها أفضل من ملء ساعات النهار وحتى الليل بصراع بئيس حول 
القوانين اإلنتخابية بتفاصيلها اململة التي ال ترقى حتى إلى اإلهتمامات 

الهامشية للمواطن البسيط، فأحرى إلى اهتماماته األساسية.

طبعا ال نعني بهذا أنه اليجب الخوض في القوانين االنتخابية، بل 
نقصد تحديدا أنه من غير املقبول من موقع املسؤولية الحكومية أن 
يخلو النقاش العمومي كليا من القضايا الجوهرية واملصيرية، ونحن 
الخطير  واإلرتباك  الوطنية،  لقضيتنا  الحساسة  التطورات  نشاهد 
والبوادر  املغاربة،  أبناء  من  كامال  جيال  يهدد  الذي  التعليمي  للوضع 
الواضحة لإلحتقان بفعل تصريح العاملين بالجملة، والنتائج املخيفة 
لسنة فالحية جافة، والوقوف على حافة الهاوية التي يقودنا إليها ارتفاع 

املديونية وعشرات القضايا األخرى.

إننا نعي جيدا أهمية الخروج بوصفة متوازنة وذات جودة لتدبير 
اإلنتخابات، ولكننا نعتبر ذلك من مسؤولية الحكومة وأغلبيتها كجزء 
نرفض  كما  للحكومة.  وحيدة  كأجندة  ال  عامة  حكومية  أجندة  من 
بشدة أن يتجرأ البعض بحصرنا في هذا النقاش العقيم، بل واتهامنا 
بكوننا وراء هذا الهذيان اإلنتخابي، والحال أننا أعلنا رسميا أن املسألة 
تخص األغلبية الحكومية. وإن كان هناك اختالف، فما على اإلنسجام 
الحكومي سوى أن يخبرنا إن كان قد حدث طارئ في علوم اللغة وأصبح 
لإلنسجام معنى للتطاحن. وكيف تكون مصلحة املواطنين هي القاسم 

املشترك بين مكونات األغلبية؟

عيسلدعت وعيسردة،

يجب أن نفرق بين أوضاع حالية لعبت فيها الجائحة دور الكاشف 
عن  تمخضت  التي  التراكمات  وبين  والنقائص،  للعيوب  املعري 
أكثر  نكون  وحتى  املاضية.  تسع سنوات  طيلة  الحكومية  السياسات 
دقة، وأكثر موضوعية، فإن حديثنا عن تراكمات السياسات العمومية 
التي أدت إلى ما نعيشه اليوم من تراجع في العديد من املجاالت، يلقي 
باملسؤولية على الحكومات املتتالية. وحين ننظر بعين متفحصة، فإننا 
ندرك حجم التفاوت في املسؤوليات، تفاوت يضع آخر حكومتين في 
مقدمة الالئحة، حيث وصلنا مع حكومة السيدان بنكيران والعثماني 
إلى مستوى أضعف مما كنا عليه مع الحكومات السابقة، وسآتي إلى 

توضيح ذلك باملعطيات الرسمية فيما بعد.

إن املنطق السليم والبسيط في آن يفترض أن حكومتي السيدان 
بنكيران والعثماني توفر لهما ما لم يتوفر لسابقاتهما من إمكانيات جاء 
بها دستور 2011، فبدل وزير أول أصبح لدينا رئيس حكومة، وبدل إدارة 
موضوعة رهن إشارة الوزير األول أصبحت لدينا إدارة عمومية يتحكم 
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فيها رئيس الحكومة بصالحيات واسعة، ليس أقلها حيازة قرار التعيين 
الدستور  كون  ناهيك عن  العليا،  املناصب  العظمى من  الغالبية  في 
أعاد صياغة أدوار وحدود املؤسسات والعالقة في ما بينها، وأعلى من 
شأن املسؤولية السياسية الحزبية عبر ربط تشكيل الحكومة بصناديق 
اإلقتراع. ولكن يبدو أن هذا الربط كانت له أغراض جانبية، من قبيل 
االعتزاز  في  املبالغة  خالل  من  انتفاخ  والحساسية،  االنتفاخ  بعض 
بالنفس وحساسية اتجاه أي نقد، وذلك حين تختلط األمور ويتساءل 
الناس إن كانت املعارضة هي التي توجد في موقع التدبير، ما دام إنتقاد 

املعارضة والتهجم عليها أضحى بمثابة مهنة للحكومة.

وعليه، فإن إرجاع األمور إلى نصابها يستدعي أوال تذكير أنها هي من 
دبرت الشأن العام طيلة السنوات التسع املاضية ال املعارضة، وتذكيرها 
اللون السيا�سي طيلة هذه  ثانيا أن رئاسة الحكومة كانت من نفس 
املدة، وأن هذا اللون السيا�سي كان محظوظا بالتوفر على مدى زمني 
مسترسل كاف لتحقيق التراكم وإنجاز برامج ممتدة في الزمان، فماذا 
كانت الحصيلة ياترى؟ الحصيلة هي بالذات ما يكتوي به املغاربة اليوم. 
لقد تقدم زمالئي في الفريق النيابي بتفاصيل وافية في هذا الشأن، 
لخصها رئيس الفريق في كلمات تستحق التذكير بها. تسع سنوات من 
التدبير الحكومي على خلفية وعود إنتخابية غير مسبوقة، لنتهي إلى 
الخالصة الرهيبة التي كشفتها الجائحة، وهي أن ثلثي املغاربة يعيشون 
في اإلقتصاد الغير املهيكل. هذه مصيبة بكل املقاييس، تختزل وحدها 
اإلجابة الشافية على السؤال التقليدي: ملاذا عجز املغرب عن االلتحاق 
بالبلدان الصاعدة؟ تسع سنوات من التدبير الحكومي ومن الضجيج 
والكالم الغليظ والتهجم الدائم على املعارضة، وكأنها هي املسؤولة عن 
التدبير. وفي النهاية اكتشفنا أن مستشفياتنا لم تصمد أمام بضعة آالف 
من املر�سى في بلد 36 مليون نسمة. تسع سنوات من التدبير الحكومي 
اندماج  أن  لنكتشف  املوهومة،  والقوة  الشعبية  بالقاعدة  والتباهي 
التعليم في منظومة التكنولوجيا الرقمية يوجد في وضعية بدائية، لم 
يرقى حتى إلى مستوى تفاعل املراهقين مع التكنولوجيا. مما جعل حكاية 

التعليم عن بعد نكتة مضحكة، بل مبكية في الحقيقة.

تسع سنوات من التدبير العشوائي أوصلتنا إلى حالة الرعب من 
السهلة  الحلول  اختيار  بفعل  الذكر،  ال�سيء  الهيكلي  التقويم  شبح 
في التمويل، أي اللجوء إلى اإلستدانة وتكبيل اآلجال املقبلة بسالسل 

الديون وإمالءات الدائنين.

تسع سنوات من التدبير وأغلب أنشطتنا الخدماتية غير قارة تبخرت 
بمجرد إغالق الحدود، فيما الصناعة التي ال يخجل البعض من اإلفتخار 
بمنجزاتها، لم تتجاوز لحد اآلن توطين شركات أجنبية لم يفد وجودها 

مطلقا في بناء قاعدة صناعية وطنية مغربية.

تسع سنوات من الخلط بين الصياح وبين معنى التدبير املسؤول، 
وال زالت فالحتنا مركزية في إنتاج القيمة، وال زال ترقب كرم السماء 
باألمطار مرادفا للسياسات الفالحية، هل نحتاج بعد هذا التدقيق إلى 

التمحيص؟ وهنا سأتناول نقطتين:

النقطة األولى سأحاول املقارنة من خاللها بعض املؤشرات  .•
التي تمخض عنها تدبير الحكومات املتوالية، بدء من حكومة السيد 
والسيد  بنكيران  السيد  ثم  الفا�سي  والسيد  جطو  والسيد  اليوسفي 
العثماني، وسأكشف بعض النتائج املترتبة عن تدهور هذه املؤشرات 

حكومة بعد حكومة.

بعض  نتائج  كذلك  باألرقام  سأتناول  الثانية  النقطة  وفي  .•
القطاعات والبرامج، وأوجه اإلختالفات التي تعتريها، وعلى رأسها البرامج 
اإلجتماعية والقطاع الفالحي والقطاع الصناعي، مع التطرق لوضعية 

وأداء املؤسسات العمومية.

فيما يخص النقطة األولى، سأبدأ بمعدل الناتج الداخلي الخام، ففي 
عهد حكومة اليوسفي تحقق معدل بنسبة %4، وفي عهد حكومة السيد 
جطو %5، وفي عهد حكومة السيد عباس الفا�سي %4.78، وفي حكومة 
السيدان بنكيران والعثماني معدل %3.2، أي أن هناك هبوطا حادا في 
معدل الناتج الداخلي الخام مقارنة بفترات اليوسفي، جطو أو الفا�سي. 
ويصل هذا الفرق إلى %18. هذا علما أن الدخول الحكومي الصاخب، 
بعد إقرار الدستور، أتخمنا بالوعود وبشرنا بتحقيق نسبة نمو 7% 
من الناتج الداخلي الخام كنسبة نمو، لتنتهي إلى %3.2 كمتوسط نمو 
الواليتين الحكوميتين، هذه والسابقة، أي أنه لم يتم بلوغ حتى نصف 
الرقم املوعود به. واألدهى من ذلك، أن هذه النسب لم تكن تأخذ منحا 
تصاعديا، بل إنها ترجحت صعودا ونزوال، ما يعني أنه لم تكن هناك 
إستراتيجية نمو قائمة وواضحة، بل إن الحكومة كانت تحت رحمة 
التقلبات الظرفية، سواء الطبيعية الجوية أوتقلبات املحيط وانعكاسه 
على تأرجح الطلب الداخلي، علما أن الحديث عن تنويع الشركاء كان 
قائما، وأن صاحب الجاللة انخرط شخصيا في ذلك، من خالل تعميق 
عالقات الشراكة مع عشرات البلدان اإلفريقية واآلسيوية واألوروبية، 
لم تستثمر  الحكومة  نموذجا. غيرأن  الصين وروسيا  بالذكر  وأخص 
دينامية االفتتاح تلك، ولم تعمل على اقتحام تلك البلدان من األبواب 
التي فتحها جاللة امللك. فهل يعقل أن املغرب وقع ما يناهز 1000 إتفاق 
مع البلدان اإلفريقية بكل أسواقها الواعدة، دون أن يضيف ذلك إلى 
نسبة النمو ولو نقطة واحدة. هذا فيما شهدت القارة اإلفريقية نموا 
مطردا يقدم إمكانات شراكات هائلة، خاصة لدى الدول الصديقة، إذ 
يكفي أن نشير إلى أنه مقابل املعدل الهزيل الذي حققته الحكومة، أي 

%3.2، بلغت الكوت ديفوار أزيد من %8 ورواندا %9 وأثيوبيا 10%.

ولعل األهم في أرقام النمو الصادمة التي حققتها الحكومة، كونها 
ال تنسجم مع النمو الديمغرافي الذي عرفته كل هذه السنوات، بما في 
ذلك من تضاعف أعداد الشباب الذين يقتحمون سنويا سوق الشغل، 
كي يجدوا في انتظارهم أحضان البطالة. ومهما حاولنا ابتداع أساليب 
احتساب نسبة البطالة، خاصة باالعتماد على خصوصية الشغل في 
العالم القروي، فإن بطالة الشباب بقيت نقطة سوداء طوال هاتين 
كانت  للتخطيط،  السامية  املندوبية  إحصائيات  وحسب  الواليتين. 
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نسبة البطالة سنة 2011: %8.9 لتأتي الحكومة الجديدة بعد ذلك 
ويبدأ الرقم في الصعود إلى %19 في سنة 2012. 9.2 ثم 9.9، 9.7، 9.4 و 

10.2، 9.5 ثم 9.2 ثم %13 مرتقبة نهاية هذه السنة.

يخص  فيما  الحكومات  مختلف  بين  املقارنة  إلى  يقودنا  وهذا 
إحداث مناصب الشغل، فاملعدل السنوي ملناصب الشغل التي أحدثها 
اإلقتصاد الوطني في عهد حكومة اليوسفي، أكثر من 80.000، وفي عهد 
السيد عباس  وفي حكومة   ،150.000 من  أكثر  السيد جطو  حكومة 
الفا�سي أكثر 120.000، وفي عهد حكومة السيدان بنكيران والعثماني 

.47000

ونفس منحى التقهقر عرفته مجموعة من املؤشرات اإلقتصادية 
االدخار  فمعدل  العثماني،  بنكيران  في حكومتي  األخرى  واإلجتماعية 
الوطني السنوي نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، 25 في عهد السيد 
اليوسفي، 32 في عهد السيد جطو، و30 في املائة في عهد الفا�سي و27 في 
عهد العثماني وبنكيران. ما يعني أن هناك هبوطا في مستويات اإلدخار 
الوطني في فترة وبنكيران والعثماني، مقارنة بفترة جطو والفا�سي بفارق 
يصل إلى 15 %. وهذا ما نستشفه في الواقع من عدم قدرة املؤسسات 
املالية والخواص على تمويل املبادرات اإلقتصادية واستدامتها، رغم 

ارتفاع الثروة الوطنية بأكثر من الضعف منذ سنة 2003.

فيما يخص مداخيل السياحة التي بلغت 5 د املليار ديال الدرهم 
في عهد السيد اليوسفي، و7.7 في عهد السيد جطو، ثم 7.3 في عهد 

الفا�سي، وفي عهد السيدان العثماني وبنكيران بلغت 6.4 مليار.

بأربع  الصادرات  ارتفاع  فرغم  الخارجية،  املبادالت  يخص  وفيما 
مرات منذ سنة 1998، فإن الواردات إرتفعت بخمس مرات، لدرجة أن 
عجز امليزان التجاري في حكومات بنكيران والعثماني ارتفع بسبع مرات 
مقارنة بمرحلة اليوسفي. وإذا أضفنا إلى ذلك اندحار مداخيل مغاربة 
العالم ومداخيل السياحة على التوالي ب20 % و%16، فإن معدل 
العجز لألداءات على الناتج الداخلي الخام بلغ %5.5، بعدما كان ال 

يتعدى %1 في عهد اليوسفي.

تدهورا  بعد سنة نالحظ  العمومية، فسنة  باملالية  يتعلق  وفيما 
في جميع مؤشراتها، حيث أن معدل الرصيد العادي نسبة إلى الناتج 
الفا�سي  عهد  في  و2%  اليوسفي  عهد  في   3% سجل  الخام  الداخلي 
ليندحر إلى أقل من %1 في عهد حكومتي بنكيران والعثماني. هذا كله 
رغم استفادة عهد العثماني وبنكيران من أكثر من 60 مليار درهم من 
مداخيل الخوصصة والهبات، مقارنة بعهد الفا�سي الذي لم يتعد 6.2 
مليار درهم فقط، ثم جطو 52 مليار درهم، حتى مصاريف املقاصة ال 
تشفع لتفسير هذه األرقام، فمعدل اإلستهالك السنوي على عهد الفا�سي 
يفوق مثيله عند بنكيران ب%20 وجطو بثالثة مرات، مما الشك فيه أنه 
ال يمكن إلقاء الالئمة على الكلفة املادية للحوارات اإلجتماعية لسنة 
-96 2003 و2011 و2019 كسبب رئي�سي الرتفاع عجز امليزانية، ألنه 

لم يكلف حكومتي العثماني أو جطو أكثر من 3 املليار في العام، لينتقل 
متوسط هذا العجز السنوي من 10 مليار في عهد اليوسفي إلى 45 مليار 
تقريبا في عهد بن كيران والعثماني وليقترب من 4.4 بنسبة متوسطة على 

متوسط الناتج الداخلي الخام.

تدهور  على  تدل  متعددة  أرقام  هناك  املديونية،  وبخصوص 
من   12% تلبية  تستطيع  بالكاد  للدولة  العامة  فامليزانية  مؤشرها، 
مجموع مبلغ اإلستثمار، فيما نكون مضطرين كل عام إلى أداء 29 مليار 
درهم أي %10 من امليزانية العامة للدولة كفوائد، وأكتفي برقم مهول 
هنا وهو تخطي رقم 1000 مليار درهم كدين عمومي عام يشمل دين 
الخزينة واملؤسسات العمومية واألبناك العمومية والجماعات املحلية.

وفي موضوع التنمية البشرية، ال زال املغرب في الرتبة 189/121 وهو 
مؤشر دال على مدى تقدم أمة ما، خصوصا في ميدان الصحة والتعليم، 
وال يزال املواطن املغربي أقل من 25 عام بمعدل دراسة يصل إلى 5.5 
أعوام فقط، فيما تحقق تونس 7.2 وليبيا 7.3، وفي جميع مؤشرات 
الفقر كذلك ننزل إلى مستويات دنيا تثبت بأن السياسات اإلجتماعية 
باملغرب، رغم تعدد مداخيلها، ال تفي بالغرض، لدرجة أن أصبح أكثر 
من نصف ساكنة املغرب في حالة عوز أو أقرب إلى العوز، أي في حدود 

19 مليون شخص تقريبا.

عيسلدعت وعيسردة،

عنه،  الحديث  الحكومة  تتحا�سى  الذي  الحقيقي  املسار  هو  هذا 
التأثيرات  أبرزها  له من خطورة كبيرة  به رغم ما  فاألحرى اإلعتراف 
السلبية على اإلستقرار، حيث توالت اإلحتجاجات الشبابية بالعشرات 
طيلة هذه املدة، خاصة في املناطق الهامشية التي أفضت إلى تشنجات 
واعتقاالت ومحاكمات، ناهيك عن الفواجع شبه اليومية التي تأتينا من 
أعماق البحار حين تبتلع شبابنا بعدما انتصر األمل في قوارب املوت على 

األمل في الحكومة.

أيتهر عيسلدعت، أيهر عيسردة،

التي  الثانية  النقطة  إلى  سننتقل  الدالة،  املؤشرات  هذه  بعد 
سأتناول كذلك باألرقام النتائج املحققة على مستوى بعض القطاعات 
سرد  من  بد  ال  املالحظات،  في  الخوض  وقبل  املهمة.  اإلقتصادية 
مجموعة من األرقام املهولة، حيث أنه يصل إلى سوق الشغل سنويا 
ما يقارب 120 ألف شخص، لدينا حاليا أزيد من 10 ماليين شخص في 
حالة عوز، ثم 6 ماليين شخص في حالة فقر مدقع و8 ماليين شخص 
في  13 مليون شخص يجدون صعوبة  إلى  الفقر، إضافة  على عتبة 
الحفاظ على مستواهم املعي�سي، %32 من الساكنة، مع كامل األسف 
أّميون، و16 مليون شخص غير مشمولين بأي تغطية صحية، كذلك 
1.2 في املائة عاطل على األقل. وسندرك بالنظر إلى هذه األرقام أننا نراوح 
مكاننا كل سنة. وهكذا، فميزانية املغرب تتعرض إلكراهين متوازيين: 
اإلكراه األول خارجي من املؤسسات املالية الدولية وشروطها القاسية 
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وهي نسبة العجز والتضخم واملديونية، إضافة إلى ضرورة اإللتزام بمبدأ 
حرية السوق، ثم اإلكراه الثاني داخلي اجتماعي ويتعلق باألساس غالبا 

باإلجابة عليه بحزمة من املسكنات أثبتت التجربة عدم فعاليتها.

ففي ما يخص اإلكراه األول، الذي تتم ترجمته عمليا بالحفاظ 
مقدرات  ضغط  هي  الواقعية  نتيجته  تكون  املالية،  التوازنات  على 
ألسباب  ضئيلة  بنسبة  فيها  الزيادة  تتم  التي  العمومية  اإلستثمارات 
دعائية وسياسية صرفة. في 2016 كانت مبالغ اإلستثمارات العمومية 
في حدود 189 مليار درهم، وفي 2020 بلغت 198 مليار درهم، ولكن 
املالحظ هو تراجع هذه النسبة مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، أضف 
إلى ذلك وزيادة على ضعف هاد مبالغ اإلستثمار العمومي غالبا ما يتم 
املوالية.  املالية  السنة  اقتراب  مع  مستهلكة  الغير  اإلعتمادات  إلغاء 
فتنفيذ ميزانية اإلستثمار ال يتعدى %70 مع كامل األسف، إضافة أنه 
في 2017 تم تنفيذ ميزانية اإلستثمار وصل فقط في حدود %68.7، وإذا 
أضفنا إلى ذلك سوء التدبير، فإن املبلغ حقيقي لإلستثمار العمومي ال 

يتجاوز في الحقيقة 100 مليار درهم.

ورغم هذه الوضعية التي تتواجد فيها املالية العمومية بين املطرقة 
والسندان، فإنه كان باإلمكان تحقيق نتائج أفضل لو أن معدل نمو 
الناتج الداخلي الخام احتفظ بالوتيرة التصاعدية بشكل مستدام، وهو 

ما لم تستطع الحكومة تحقيقه طوال السنوات التسع املاضية.

بالتوازنات اإلجتماعية، حيث تم بذل  الثاني فيتعلق  أما اإلكراه 
املعوزة،  بالفئات  لإلهتمام  األخيرة  سنة  العشرين  في  كبير  مجهود 
بينها، وفي بعض األحيان ال  التنسيق  البرامج وعدم وجود  لكن كثرة 
فعالية  من  قلصت  عوامل  كلها  هذه  املعنية.  الفئات  استهداف  يتم 
نوعين:  إلى  اإلجتماعية  املبادرات  هاد  تقسيم  ويمكن  املجهود،  هذا 
الهدف  ذات  واملساعدات  الصرفة  املباشرة  اإلجتماعية  املساعدات 

اإلقتصادي رغم أنها ما زالت في بدايتها.

فبالرغم من كثرة البرامج، بقي الدعم املباشر لإلستهالك طاغيا، فيما 
املبادرات التي تروم إحداث فرص الشغل واملدرة للدخل بقيت هامشية. 
كما أنه بعد تدقيق األرقام بخصوص حصيلة برامج املساعدة املباشر 
للفئات الهشة، وعلى عكس األرقام التي يتم تقديمها من طرف الحكومة 
والتي تقول بأنها تفوق 12 أو14 مليار درهم، تبين لنا بأنها لم تتجاوز 2.5 
مليار درهم مثال في 2019، حيث أن تكاليف املقاصة التي ضخت فيها 
الدولة حوالي 18 مليار ال يستفيد منها الفقراء إال بنسبة %15 تقريبا 
وفي  املغرب.  بنك  وكذلك  التخطيط  مندوبية  أنجزتها  دراسة  حسب 
2017 كذلك لم تتعدى األسر املستفيدة من برنامجي املقاصة وراميد 

أكثر من70 ألف أسرة مع مبلغ ال يتجاوز 4.5 مليار درهم.

وخالصة األمر، فكل البرامج اإلجتماعية املتفرقة وكثرة املتدخلين 
وعدم استهداف الفئات املعوزة بشكل عادل، إضافة إلى تأخر إخراج 
السجل اإلجتماعي املوحد لتدبير مختلف هذه العمليات بشكل ناجع، 

لها ال  املخصصة  اإلجمالية  واملبالغ  فّعالة  املبادرات غير  تجعل هذه 
تتعدى 6.5 مليار درهم.

وفي 2019 لساكنة تفوق 10 ماليين شخص أي 650 درهم للشخص 
الواحد على أق�سى تقدير، مع اإلشارة إلى أن هذه العمليات التي تهتم 
باألنشطة املدرة للدخل ال تتعدى نسبة 0.5 من مجموع املبالغ املخصصة 
لهذه املساعدات. كما أن البرامج اإلجتماعية املتعلقة بمحاربة البطالة 
واإلنعاش الوطني تصعب دراستها للتداخل السيا�سي مع ما هو تشغيلي، 
وكذلك بعض العمليات التي تهتم بالبنيات التحتية الضرورية كالربط 
بالكهرباء واملاء واملسالك، فهذه عمليات كلها من صلب العمل العادي 

لكل القطاعات.

أما فيما يخص القطاعات اإلقتصادية، فقبل التطرق ألي تفصيل، 
البد من وضع األصبع على اإلشكال املركزي املتمثل في كون املنهجية 
الحكومية مختلة من منطلقاتها، إذ ال يعقل برمجة مشروع قطاعي 
واضحة  إقتصادية  إستراتيجية  على  املسبق  التوفر  دون  كان  كيفما 
وبرمجة زمنية، ال�سيء الذي يعني أن التفكير في أي قطاع يتم بمعزل 
عن القطاعات األخرى، والنتيجة هي ما يعرفه الجميع منذ سنوات أي 
عدم التقائية املشاريع، بما يعنيه من عدم اندماج اإلمكانيات، وبالتالي 

اندماج النتائج.

ومن تجليات هذا اإلختالل، وجود أزيد من 50 برنامج قطاعي في وضع 
تغيب فيه القيادة السياسية املتمكنة الجامعة في رئاسة الحكومة، 
التضامن  السنوات هو غياب  تداوال طوال هذه  األكثر  التعبير  ولعل 
الحكومي، مما يؤثر على تدبير هذه البرامج وضمان اإلنسجام فيما بينها.

فيما يخص القطاع الفالحي، فأول �سيء ينبغي الوقوف عليه بعد 
م�سي 11 عام على بدأ املخطط األخضر، ورغم إلحاح الكثير من نواب 
أحد  الزراعي، ال  امليدان  في  والباحثين  املؤسساتيين  والفاعلين  األمة 
توصل بأي دراسة تقييمية لهذا املخطط، رغم أن الوزارة تتوفر على 
دراستين تقييميتين وتم أداء أتعابها من املال العام وال�سيء نشر، فضال 
عن دراسة اإلحصاء الزراعي التي يبدوا أنها متوفرة منذ 2017 وال �سيء 
وضع منها رهن إشارة العموم والباحثين بالخصوص. فما الذي يجعل 
الوزارة تتحفظ على توفير املعلومة التي يبيحها القانون، اللهم إال إذا 
كان مضمون هذه الدراسات ال ينسجم والصورة الوردية التي تجتهد 

الوزارة في تعهدها.

هذا وانطالقا من األرقام التي توفرها كل من وزارة املالية واملندوبية 
أنه فيما  يتبين  للحسابات،  للتخطيط وكذا املجلس األعلى  السامية 
منصب شغل صافي  ألف   32 فقدان  تم  بالقطاع،  التشغيل  يخص 
2008 و2018. وفيما يخص مضاعفة الناتج الداخلي الخام  ما بين 
الفالحي، فإن الزيادة طيلة 10 سنوات لم تتجاوز%30 أي من97 مليار 
سنة 2009 إلى 126 مليار سنة 2019. وقد كان من املمكن أن تكون 
النتيجة أفضل لو تم التركيز على آليات دعم املبادرات والتأطير، متبوعة 
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بخطوات إستباقية في تدبير التسويق، خصوصا على مستوى التصدير.

مجهودات  أن  نالحظ  الصناعي،  التسريع  بمخطط  يتعلق  وفيما 
 40% من  انتقلت  قطاعات  في  باألساس  تركزت  لكنها  بذلت،  كثيرة 
كنسبة اندماج إلى %60، لكنها محدودة في بعض القطاعات فقط، 
وهناك مجاالت متعددة لم يبذل فيها الجهد الكافي رغم أنها في املتناول. 
كما أن الحكومة وعدتنا بأن يشغل هذا املخطط نصف مليون شاب 
في أفق 2020، غير أن النتيجة كانت صادمة، حيث لم تتجاوز املناصب 
الصافية املحدثة 28 ألف منصب. كما أن صندوق التنمية الصناعية 
ولم  الغذائية  الصناعات  في  املرصود  املبلغ  %10 من  إال  لم يصرف 
يصرف إال %30 مناملبلغ املخصص لقطاع األدوية ولم يصرف إال 40% 
من املبلغ الذي كان مخصصا لقطاع مواد البناء. وإجماال، لم يصرف 
إلى حدود 2018 إال 11 مليار درهم أي في حدود %60 من اإلعتمادات 

املرصودة.

ورغم ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة %7 كمتوسط سنوي، 
فقد إرتفعت كذلك الواردات بنسبة %8، لنصل إلى عجز في تغطية 
في  التغطية  كانت  فبعدما  باستمرار،  متفاقما  الصناعية  الواردات 

حدود %65 سنة 98 اندحرت إلى %53 سنة 2018.

من  مجموعة  قدمنا  فقد  العمومية،  املؤسسات  بخصوص  أما 
املالحظات منذ سنة 2017 لكنها لم تؤخذ بعين اإلعتبار، خاصة في ظل 
مراكمتها لقروض جد مرتفعة، حيث إن ثلث الدين العمومي املتمركز 
لدى هذه املؤسسات ومردوديتها املالية جد ضعيفة في حدود 1.5% 
ومساهمتها في مالية الدولة ال تتعدى 9 مليار درهم. كما أن أموالها 
الجارية تستفيد منها األبناك أكثر من الخزينة العامة، وهي نفس األبناك 

التي تقرض الخزينة العامة كل أسبوع.

وعلى مستوى الحكامة، فإن أغلب املؤسسات الكبرى ال تخضع 
ناهيك عن كون كثير من  الصغيرة،  املؤسسات  مالية عكس  ملراقبة 
املؤسسات العمومية أصبحت تمارس مهاما غير تلك التي أنشئت من 

أجلها.

تحويلية  التوفر على صناعة  الطاقي وعوض  األمن  وعلى مستوى 
لتستفيد حفنة من  الخواص  أيدي  تم إطالق  التخزين،  وقدرة على 

الشركات من وضع احتكاري مبني على اإلستيراد والتسويق.

تلخيص  يمكن  متشعبة،  تفاصيل  في  الدخول  ودون  وإجماال 
اإلقتصاد الوطني في 5 نقط أساسية ورئيسية:

أوال، معدل نمو متوسط وإن كان ال يؤثر بشكل كبير وإيجابي في 
معدالت التشغيل وتحسين املستوى املعي�سي لغالبية الساكنة؛

ثانيا، ال وجود ملخطط شامل يشمل جميع القطاعات اإلقتصادية 
وفق منظور تكاملي؛

ثالثا، غياب الحكامة التدبيرية وعدم وجود إرادة للقطع مع الفساد 
وتعزيز أسس النجاح واملردودية.

رابعا، استمرار الحكومة في نهج السياسات العمومية املختلفة منذ 
االستقالل والتي فشلت في تحقيق األمن الغذائي والطاقي وانعكاس ذلك 

على السياسات االجتماعية من حيث الحماية االجتماعية والتعليم؛

السياسة  يجعل  فيما  االستشراف  على  القدرة  غياب  خامسا، 
العمومية ذات أهداف آنية أومتوسطة املدى في أحسن األحوال، علما 
أن حجر الزاوية في بناء سياسة بعيدة املدى يكمن في تأهيل املنظومة 
التعليمية التي بدونها سنبقى على هامش االقتصاد العالمي بحكم أن 

هذا األخير أصبح اقتصاد معرفة.

عيسلدعت وعيسردة،

بعد هذا الرصد الجزئي، املعزز بالكثير من األرقام، يجدر أن نسائل 
مشروع قانون املالية للسنة املقبلة، أما إذا حمل ما يمكن أن يجيب 
أو على األقل يشكل بداية اإلجابة على االختالالت املذكورة ويضمن 
انعطافة نحو منظور مغاير، فاملؤكد في هذا الشأن أن املشروع يعتبر 
ولكن ألن  الجائحة،  استثنائية طبعتها  في ظرفية  ألنه جاء  استثنائي 
التوجهات العامة ال دخل للحكومة فيها، اللهم ما تعلق باألجرة التقنية. 
فقبل هذا املشروع ببضعة أشهر، كانت الحكومة قد تقدمت بمشروع 
معدل ملالية 2020، اتسم بفراغ واضح، رغم أن الظرفية كانت تستدعي 

وقفة قوية.

وفي الوقت الذي كان فيه تضامن واسع بين مختلف شرائح املجتمع 
الجائحة،  بفعل  انكشف حجمها  التي  االجتماعية  الهوة  يسد جزئيا 
أي  ومستقبال  آنا  عليه  السير  يجب  الذي  التوجه  موضوعيا  ويحدد 
التصدي للمسألة االجتماعية بحزم وقوة ومبادرة شجاعة وحاسمة، 
خالل املشروع املعدل من أي مؤشر في هذا االتجاه، وفي هاد األجواء 
لعيد  السامي  امللكي  الخطاب  وجاء  الحكومي،  العجز  حجم  كشف 
العرش حامال بشرى تاريخية بتقديم اإلجابة التي خال منها مشروع قانون 
املالية املعدل، حيث أعلن جاللته العزم على إنجاز انعطافة تاريخية 
في معالجة  الكامل والقوي  الدولة دورها  والثورية نحو استعادة  بل 
االختالالت االجتماعية بما يعنيه ذلك من معالجة االختالالت العميقة 
في توزيع الثروة بين املغاربة. هذا فضال عن إعالن جاللته لتدابير قوية 
وبحجم مالي غير مسبوق لدعم صمود نسيج االقتصاد الوطني، من 

خالل التدابير املوجهة لصالح املقاولة بكافة أحجامها.

ولتأكيد املسار وتدقيق املنظور امللكي، جاء خطاب افتتاح السنة 
الشاملة  االجتماعية  التغطية  حول  إضافية  بتفاصيل  التشريعية 
2021 ال  املالية  لتنفيذها كذلك. فمشروع قانون  السامي  والبرنامج 
يعدو كونه ترجمة تقنية للتوجهات امللكية السامية، ما يعني أن تداولنا 
سيكون مرتكزا على بلورة آليات تفعيل األوراش اإلصالحية الكبرى التي 
أطلقها جاللة امللك، ومدى قدرة الحكومة على األجرأة املالية ثم التنفيذ 

بعد ذلك.

أن  ومعارضة،  أغلبية  الجميع،  على  يتوجب  املنطلق،  هذا  من 
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ينكب بكل تجرد وبعيدا عن أي استغالل سياسوي على التنزيل السليم 
والسريع لهاد األوراش بما يتما�سى مع التوجيهات امللكية السامية.

وإذا كانت الحكومة قد عودتنا على مدى واليتها على التخبط في إبداء 
االختيارات العامة، ال�سيء الذي أشارنا إليه من قبل، فإنه بكرم ملكي 
من هذه املهمة سوف تكون في مستوى تنزيل االختيارات الجديدة، هذا 
تساؤل نطرحه ولن نتسرع في اإلجابة عليه، ولكن البد من اإلقرار أن 
املشروع ال يقدم أية حلول لالختالالت القطاعية التي أشرنا إليها، حيث 
اكتفى بالجوانب التي جاءت ضمن التوجيهات امللكية، علما أن هذه 

التوجيهات خّصت مجاالت بعينها ذات ملحاحية آنية.

عليها  يطرأ  لم  التي  العمومية  للمدرسة  بالنسبة  املالحظة  نفس 
أن  والحالة  لها،  املرصدة  املالية  اإلمكانيات  على  معنى  ذو  تغيير  أي 
الشهور األخيرة أبانت الحاجة املستعجلة إلطالق استراتيجية الرقمنة 
في التعليم، فال يمكن االستمرار في تعهد املدرسة الزالت تعتمد على 
اإلمكانيات  من  معا  واملتمدرس  املدرس  وتحرم  التقليدية  الوسائل 

الخيالية التي تتيحها الرقمنة.

على  بالرفض  التصويت  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  قررنا  لذا، 
الثابتة واملبدئية  2021، احتراما ملواقفنا  املالي لسنة  مشروع قانون 
التي أعلناها اليوم في هذه الكلمة وخالل أطوار اجتماعات لجنة املالية 

وقبلها داخل مختلف اللجن النيابية الدائمة، وشكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس توفيق كميل بإسم 
فريق التجمع الدستوري.

عينرئب عيسلد توفلق كملل، ائيس فريق عيتجما عيدستواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

في  الدستوري  التجمع  فريق  بإسم  أتدخل  أن  يشرفني  بداية، 
مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2021، بعدما استمعنا إلى كلمتي 
السيد وزير اإلقتصاد واملالية مشكورا، في الجلسة العامة املشتركة 
للجنتي املالية في مجل�سي البرملان وأمام لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية 
ملجلسنا املوقر، وبعد املصادقة على هذا املشروع في لجنة املالية وبعد 

املصادقة عليه في لجنة املالية.

وبهذه املناسبة، أتوجه لكم السيد الوزير املحترم بالشكر والتنويه 
على سعة صدركم وحسن استماعكم وتجاوبكم مع مختلف املالحظات 
والتدقيقات واإلقتراحات التي عبر عنها أعضاء اللجنة، وجل املتدخلين 
في جلسات املناقشة التي عقدتها اللجنة، وكذلك في تفاعلكم اإليجابي 

مع مختلف التعديالت.

عيسلد عيرئيس،

اسمحوا لي أن أستهل مداخلتي باملالحظات اآلتية:

إن ما تجدر إليه اإلشارة، في إطار تأطير مناقشتنا ملشروع قانون 
املالية لسنة 2021، أنه جاء بعد صدور3 خطب ملكية سامية، رسمت 
العناصر لتحسين أوضاعنا ومناعتنا  للمغرب خارطة طريق متكاملة 
اإلختالالت  ومعالجة  الصحي،  الوضع  تداعيات  مختلف  ملواجهة 
قابلة  عمل  وبرامج  بمخططات  والصحية،  واإلقتصادية  اإلجتماعية 
للتنزيل والتفعيل على املديين القريب واملتوسط، وذلك بآليات ووسائل 
حديثة وبطابع إصالحي مرحلي ونف�سي تجديدي، يمهد لدخول بالدنا في 
اعتماد نموذج تنموي جديد، وتعاقد مجتمعي معزز بروح من التضامن 

والوحدة اإلجتماعية والوطنية.

وال يسعنا في فريق التجمع الدستوري، إال أن ننوه ونعتز بالرعاية 
امللكية الخالقة واملبادرات الباعثة لروح األمل والثقة والتفاؤل الحذر 
األزمة  هذه  من  جميعا  نخرج  حتى  وانضباط  ومسؤولية  التزام  بكل 
بأقل األضرار والخسائر، وأكثر تضامنا وتماسكا وتصميما على مواجهة 

مختلف التحديات.

مواصلة  لضمان  جديدة  بعقليات  الجديدة  النخب  إنتاج  إن 
اإلقتصاد  وإنعاش  الدقيقة،  واملؤسساتية  اإلجتماعية  اإلصالحات 
ديمقراطي  وبنفس  وصالبة  مناعة  أكثر  األزمة  من  للخروج  الوطني 
وتجديد سيا�سي، هو تحدي كبير لنخبنا وكفاءاتنا التي ستتولى مسؤولية 

تفعيل النموذج التنموي املرتقب.

إن األوراش الكبرى التي أعلن عنها جاللة امللك في خطاب املسيرة 
الخضراء، في مجاالت الطاقة املتجددة والسياحة وتحلية مياه البحر 
واإلقتصاد األزرق، إضافة إلى ميناء الداخلة األطل�سي قيد اإلنجاز، كلها 
أوراش ستعود بالنفع والخير واإلزدهار على مجموع األقاليم الجنوبية 

املغربية وامتدادها اإلقليمي والقاري.

ولقد تعزز الخيار املغربي بترسيم الحدود البحرية، وفقا للقانون 
الدولي للبحار، بما يساعد على انبثاق اقتصاد أزرق متكامل ومنطقة 
اإلقتصاد  وتنافسية  تقوية  في  البحر  دور  تعزز  خالصة  اقتصادية 
الوطني، وجلب اإلستثمارات األجنبية والشراكات الدولية، بفضل ميناء 

الداخلة األطل�سي الذي تتجاوز كلفة تشييده 10 ماليير درهم.

وغير خاف على الجميع، بأننا دخلنا في السنة األخيرة من الوالية 
وهي  عامة،  انتخابات  تنظيم  على  ومقبلون  والحكومية  التشريعية 
مناسبة لتقديم الحساب وتقييم الحصيلة بما تحقق، مقابل ما لم 
تجسيدا  وذلك  وأخالقيا،  واجتماعيا  واقتصاديا  سياسيا  يتحقق 

ملضامين دستور 2011 وروحه.

هذه  في  عليه  صادقنا  الذي  الحكومي  البرنامج  بتحقيق  والتزاما 
القاعة، ومن الواجب علينا أن نسائل أنفسنا قبل أن نسائل من طرف 
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املواطنات واملواطنين الذين وضعوا فينا ثقتهم، عن الزمن السيا�سي 
املتبادلة، على  في املشاحنات واإلتهامات  والتشريعي الذي تم صرفه 
حساب أولوياتنا وانتظاراتنا وانتظارات بالدنا، وبدل العمل على تحقيق 
طموح وتطلعات رجال ونساء وشباب املغرب وتعزيز الثقة في مؤسساتنا 
املنتخبة ومصداقية العمل السيا�سي ونجاعته، مهما اختلفت مواقعنا، 

سياسيين وبرملانيين، نطرح على أنفسنا األسئلة التالية:

ماذا حققنا من إصالحات واستعدادات ملواجهة الوباء صحيا  .•
وطبيا؟

ماذا حققنا لشبابنا وخريجينا من فرص الشغل؟ .•

تجهيزات  من  النائية  واملناطق  القروي  للعالم  حققنا  ماذا  .•
وبنيات أساسية؟

ماذا حققنا للمقاولة الوطنية؟ .•

الجواب ديال هاد األسئلة كلهم اليوم عند املواطن، هوالوحيد اللي 
يمكنلو يجاوب على هاد األسئلة. وفي الحقيقة كنت أتمنى أال أدخل 
في مزايدات سياسية هدرا للوقت ديال املواطنين، ألننا كنعتبروا قبة 
البرملان هو نقاش لحاجيات املواطنين ومصالح املواطنين وليس لتصفية 
حسابات سياسوية فارغة. وما يمكنش لنا اليوم نمروا وندوزوا على 
فئات  كيهم  اللي  اإلجتماعية  والهشاشة  الفقر  استغالل  ديال  امللف 
عريضة ومتنوعة من مجتمعنا من مر�سى ومسنين، ما يمكنش اليوم 
نجي لقبة البرملان ونستغل هاد امللف ونسبو لواحد الطرف غير اآلخر. 
رها  األرقام  وحقيقة  عليه،  كنشتغلوا  واحنا  سنين  عشر  ملف  هذا 
واضحة %20 ديالو اللي تحقات، على من غنحسبوها؟ 10 سنين باش 
نوصلوا %20 راه ما�سي معقولة. اليوم اعطيونا العدد ديال األرامل 
اللي استافدوا، اعطيونا العدد ديال األرامل اللي في البالد منبقاوش 
نضحكوا على بعضيتنان. كنجيوا كنتكلموا على إلغاء صندوق املقاصة، 
وإال كنتكلموا على إلغاء صندوق املقاصة اعطيونا قدام ديالو ارتفاع 
ديال الديون الخارجية اللي غرقنا بهم املواطنين، مقابل باش نلغيوا 
أو غير  كانت صائبة  املقاصة  إلغاء صندوق  املقاصة. واش  صندوق 
صائبة؟ كنتكلموا على l›artisanat، أنا جد فخور أننا من الحزب اللي 
نتكلموا   l›artisanat على  نتكلموا  ملي  راه  ولكن   ،l›artisanat كيسير 
عل اإلرث ملي خذينا l›artisanat كيفاش كانت واليوم كيفاش كاينة 
l›artisanat، وأنا غادي نهبط هنا وتسلفت هاد les tableaux السيد 
الوزير، تسلفت هاد les tableaux من عند الصديق ديالي والزميل 
ديالي الرئيس ديال العدالة والتنمية اللي وّراهم لنا. أنا أتمنى السيد 
الوزير أن هاد les tableaux تعطيهم لنا قطاعيات، باش املواطن اليوم 
املغربي باش كيعرف كل قطاع بشحال ساهم في هاد ال�سي؟ وشكون 
القطاع اللي خدام وشكون القطاع اللي ما خدماش؟ ومن هنا غادي 
نرجع la pandemie ملي جات، ملي جاتنا هاد الجائحة جاتنا في واحد 
الغفلة ما كناش مستعدين لها. ومع كامل األسف، راه حنا كلنا الحظنا 

وكلنا شفنا شكون اللي كان عندو تواجد قوي، وشكون اللي اختفى على 
امليدان. هذا جواب ما غانجاوبوش عليه احنا كبرملانيين، غيجاوب عليه 
املواطن. األمن الغذائي شكون وفرو؟ راه احنا كلنا عشنا املرحلة األولى 
 les supermarchés ديال الجائحة وشفنا التسابق ديال املواطنين على
وعلى الشراء ديال الحاجيات التمويلية ديالهم، في حين ما كان ال داعي 
ديالها  النتيجة  كان  الغذائي  باألمن  مكلفة  اللي  الفالحة  ألن  لذلك، 
حاضرة وكانت في املستوى املطلوب من املواطنين، ما نبقاوش نغلطو 

الناس هكداك.

صندوق التقاعد ديال البرملانيين باش ما يتبناهش �سي واحد ويقول 
لك راه أنا اللي تبين صندوق التقاعد واإللغاء ديال صندوق التقاعد، 
نعطيو الحقيقة املواطنين، صندوق التقاعد اللي خاله يتلغى هو اإلفالس 
ديالو، راه ما�سي الرغبة ديال �سي حزب من غير اآلخر، اإلفالس ديالو 
اللي ما بقاش في االستطاعة ديالو أنه يخلص التقاعد ديال البرملانيين، 

وهنا منين خرج اإللغاء ديالو ما�سي من عند حزب من غير اآلخر.

البحري،  الفالحي والصيد  امليدان  في  للتغطية الصحية  بالنسبة 
أظن أن الصيد البحري اليوم كله مغطى بالتغطية الصحية السيد 
الرئيس، كله مغطي. اليوم يمكن لك تبحث أن الصيد البحري كولو 
مغطي بالتغطية الصحية، اليوم برنامج »جيل األخضر« جا باش يدير 
التغطية ديال الفالحة حتى هما، وأظن أننا حزب ملي كيواعد راه كيوفي، 
ما�سي نواعدو األرامل وفي األخير نجيو نديروها شعار، هذا حساب اللي 

غادي نتحاسبو عليه من هنا القدام واللي غيحاسبنا هما املواطنين.

العديد من  أصاب  الذي  والتراجع  اإلنكماش  أن  فيه  مما الشك 
األنشطة والقطاعات املنتجة واملشغلة منذ شهور، كانت حاضرة بقوة 

اقتصادية واجتماعية ومالية، نذكر منها على سبيل املثال كمؤشرات:

توقع تراجع القيمة املضافة للسياحة ب %50؛ .•

توقع تراجع قطاع النقل ب %12؛ .•

توقع تراجع قطاع التجارة ب %9.1؛ .•

توقع انكماش االقتصاد الوطني 5-% سنة 2020 إلى 5.8%-  .•
سنة 2021؛

عجز امليزانية سيصل إلى %7.5؛ .•

ارتفاع معدل املديونية سيبلغ 76%. .•

املخيفة  اللوحة  وهاد  األرقام  هاد  سوداوية  حجم  معايا  تصورو 
السيد الوزير، كيفاش كان غيكون حالنا لو لم يبادر، صاحب الجاللة، 
كوفيد  جائحة  لتدبير  خاص  صندوق  إحداث  إلى  فضله،  هللا  أدام 
19 في الوقت املناسب، كمبادرة إبداعية قلصت الكثير من آثار هذه 
الجائحة اجتماعيا واقتصاديا وماليا ونفسيا، حيث تم تدبير موارد هذا 
الصندوق التي بلغت أزيد من 33 مليار درهم، سهرت على حسن تدبيره 

لجنة اليقظة مشكورة.
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كما ساهمت الظروف املناخية وشح التساقطات املطرية وعدم 
انتظامها، في تراجع الناتج الفالحي لسنتين فالحيتين متتاليتين، وظهور 
مخاطر حقيقية الستدامة األمن املائي في مناطق تعرضت فيها الفرشات 
املائية لالستنزاف. هذا مع ظروف دولية صعبة، خصوصا في منطقة 
اليورو الشريك التجاري واإلقتصادي الرئي�سي لبلدنا. إذا، من املتوقع 
أن يكون الركود حادا في كل من فرنسا خالل سنة 2020 ب 9.8% 

وإيطاليا ب %10.6 وإسبانيا ب %12.8 وأقل في أملانيا ب 6-%.

ومن القطاعات الهشة التي تأثرت باألوضاع الصحية واإلقتصادية 
مختلف  في  اإلنتشار  الواسع  املهيكل  الغير  القطاع  هو  واإلجتماعية، 
املشترك، قطاع  العيش  أماكن  العمومية، وعلى هوامش  الفضاءات 

يعاني أصال من الهشاشة وعدم اإلستقرار.

في  امللكي  الخطاب  عاليا  نثمن  الدستوري،  التجمع  في فريق  إننا 
افتتاح السنة التشريعية الجارية، كأفق عملي متجاوب مع متطلبات 
األزمة الحالية وملا بعدها. لقد وضع الخطاب امللكي املغرب على سكة 
اإلصالحات املطلوبة للفترة املقبلة، في أبعادها اإلقتصادية والتنموية 

واإلستثمارية واإلجتماعية واإلدارية.

 22 لصالح   2022 بنهاية  اإلجبارية  الصحية  التغطية  تعميم  إن 
مليون شخص أي نحو ثلثي املجتمع، يشكل تحديا إصالحيا غير مسبوق 
وطموحا اجتماعيا يحتاج منا جميعا إلى مساهمة جادة وعمل متواصل 
لحسن تنزيله وتدبيريه. إن القطاع الصحي يحتاج إلى استثمارات سنوية 
إضافية ال تقل عن عشرة ماليير درهم للوصول إلى املعدالت الدولية 
في مجال نفقات الصحة التي تقل لدينا عن %6 من الناتج الوطني 
اإلجمالي، وحيث يجب أن تتجاوز %8 في أفق 2030، علما أن املعدل 

العالمي هو %12 حسب املنظمة العاملية للصحة.

الجميع  وتعبئة  اإلنخراط  يلزم  الطموحة،  األهداف  هذه  ولبلوغ 
وتوسيع اإلستثمارات في القطاع الصحي، وتطوير الكفاءات البشرية، 
وتحسين آداء هيئات اإلحتياط اإلجتماعي، واعتماد الحكامة في التدبير 
والنجاعة في الخدمات املقدمة للمواطنين، وتوسيع العرض الصحي 

وتنويعه، مع إعادة النظر في املنظومة الصحية برمتها.

وفي نفس السياق، نشيد بمبادرة جاللة امللك نصره هللا بتعميم 
التعويضات العائلية على جميع األطفال )سبع ماليين طفل( لتحسين 
دخل الفئات الفقيرة واملتوسطة، وتعميم اإلستفادة من التأمين على 
التعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع اإلنخراط في أنظمة التقاعد 
لحوالي خمس ماليين من العاملين الذين ليس لهم اشتراك في أي نظام 
من أنظمة املعاشات كلها. وهي، في جملتها، تعتبر مبادرات غير مسبوقة 
وأوراش ملكية بامتياز، ورهانا حكوميا تاريخيا، إما نحقق من خالله 
كسب ثقة املجتمع في مؤسساتنا التدبيرية أو خيبة أمل فيها -ال قدر هللا- 

ويبقى اإلستثمار في الرأسمال البشري أولوية وطنية في نظرنا.

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

إن خطة اإلنتعاش االقتصادي التي أعلن عنها جاللة امللك واملقدر 
لها مبلغ 120 مليار درهم، ترتكز على إطالق »صندوق محمد السادس 
افتتاح  أهميته، من خالل خطاب  على  التأكيد  تم  وقد  لإلستثمار« 
البرملان وإطالق إسم جاللته على هذا الصندوق اإلستثماري السيادي، 
ليكون رافعة تمويلية واقتصادية وتدبيرية لدعم القطاعات اإلنتاجية، 
ومواكبة املشاريع الكبرى التي تحتاج إلى تمويالت ضخمة، والتي يمكن 
والخاص  العام  القطاعين  بين  وتنفيذية  تمويلية  شراكة  تشكل  أن 

الوطني واألجنبي والشركاء الدوليين.

إن ضخ 15 مليار درهم من ميزانية الدولة في الصندوق اإلستثماري، 
من شأنه قيادة مشاريع طموحة وكبيرة في قطاعات إستراتيجية ذات 
أولوية، مثل الفالحة والصناعة واإلبتكار والسياحة والبنيات التحتية 
والطاقات املتجددة وغيرها. إن الرهان على القطاع الفالحي هو التأكيد 
على الدور الهائل للفالحة املغربية وقيادتها لإلقتصاد الوطني، خصوصا 

في املجال القروي منذ عقود طويلة.

ولعل نجاح تجربة »املغرب األخضر« الذي مكن من إطالق ورش 
»الجيل األخضر« خير دليل على ريادة الفالحة املغربية التي باتت تمثل 
واحدة من أكثر التجارب ناجاحا في العالم، حيث تحتل بالدنا الصدارة 
الغذائية والزراعية،  إنتاج وتصدير عدد من السالسل اإلنتاجية  في 
بل هي مزود رئي�سي ألسواق اإلتحاد األوروبي، روسيا وإفريقيا والشرق 

األوسط.

إن صمود القطاع في زمن الجفاف والوباء يعكس مناعة الفالحة 
والتشغيل  اإلستثمار  وتحفيز  الدعم  من  املزيد  يتطلب  مما  املغربية، 
وتثمين اإلنتاج الفالحي الوطني. كما أن خطة توزيع وفتح مليون هكتار 
لإلستثمار واستفادة املستثمرين وذوي الحقوق، من شأنه زيادة حجم 
العلمي  والبحث  الغذائية  والصناعات  الفالحي  القطاع  في  اإلستثمار 
الزراعي إلى أكثر من 38 مليار درهم، بما يسمح بزيادة نقطتين إضافيتين 
القروي،  العالم  في  الداخلي اإلجمالي، وخلق طبقة وسطى  الناتج  في 

وتحسين املؤهالت والكفاءات الشبابية ووقف الهجرة نحو املدن.

كما تشمل األوراش اإلصالحية إلنعاش اإلقتصاد، التي أعلن عنها 
جاللة امللك، إحداث »الوكالة الوطنية للتدبير اإلستراتيجي ملساهمات 
الدولة« ضمن خطة إصالح عميق للقطاع العام ومعالجة اإلختالالت 

الهيكلية للمؤسسات واملقاوالت العمومية.

إن اإلصالحات املنتظرة واملطلوبة من الحكومة باستعجال، يجب 
أن تكرس مبدأ كرامة اإلنسان املغربي، بما يكفله الدستور والتشريعات 
واملبادئ والحقوق والواجبات والحريات. وإن الكرامة املقصودة هنا، 
لجميع  العالجية  والخدمات  زاويتها  حجر  الّصحة  تشكل  أن  يجب 
املواطنين هدفها، وضمان جودة التعليم وجاذبية املدرسة العمومية 
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واملستثمرين  املرتفقين  كرامة  وكذا  غايتها،  والدخل  الشغل  وكرامة 
وحاملي املشاريع في التعامل مع اإلدارة لتحفيز اإلقتصاد.

واملؤسسات  اإلدارات  أداء  وتحديث  أسلوب  بتغيير  نطالب  إننا 
أسلوبا  وسلوكا،  وتكنولوجيا  تنظيميا  الترابية  والجماعات  العمومية 
يرتقي إلى مستوى ما تتيحه املرحلة من إمكانيات وتحويل التحديات إلى 
فرص وقدرات في إطار تعاقد اجتماعي جديد يكون حافزا على اإلنخراط 

الجدي في إنجاح النموذج التنموي الجديد.

وهذا الطموح لن يتأتى دون تغيير عميق في العقليات والتخلي عن 
للتنمية والتي تحد من إمكانياتنا وتضيع فرصا  السلوكيات املعرقلة 
هائلة على بالدنا وعلى أجيالنا القادمة. وكما قال جاللة امللك، نصره 
هللا »إن نجاح خطة اإلنتعاش اإلقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي 
جديد يقت�سي تغييرا حقيقيا في العقليات وفي مستوى أداء املؤسسات 

العمومية«.

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

إن املرحلة التي يمر منها املغرب والعالم بسبب الوباء والتحديات 
جهود  إلى  وتحتاج  بمكان،  الصعوبات  من  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
مضنية وإبعاد كبير، ولنا ثقة في قيادة جاللة امللك لهذه املرحلة وإعداد 
صعوبات  من  تحمله  بما  املقبلة،  الفترة  إن  كورونا.  بعد  ملا  املغرب 
وتحديات، وبما تقدمه من فرص وإمكانيات، تؤهل بلدنا ليكون ضمن 
إعادة  يجري  الذي  الجديد  العالم  من  واملستفيدة  الصاعدة  الدول 

بنائه، ولنا طموح في تموقع متميز فيه.

لذلك، نجدد التأكيد على أن التعبئة الوطنية الشاملة وتضافر 
جهود كل األطراف، وإنجاح الحوار اإلجتماعي والسيا�سي واإلقتصادي 
بين مختلف الفرقاء، هي الطريقة السليمة لتجنب املخاطر ومواجهة 
األزمة واإلستفادة من الفرص القادمة وبناء مجتمع أكثر قوة وتضامنا، 
على أساس عقد اجتماعي جديد. يحق لنا كمغاربة أن نعتز وننخرط 
فرادى وجماعات في البرامج والخطط التي أعدتها الدولة، بقيادة جاللة 
امللك، لألجيال والعقود القادمة من إصالحات مؤسساتية وسلوكية 
قدرات  وفي  النفس  في  وثقة  بكل عزيمة  وذلك  وإجتماعية وصحية، 
الشباب املغربي الطموح والرفع من اإلستعدادات العقلية والذهنية 
والتدبيرية عبر تعميم التعليم والتكوين النافع واملفيد والعادل واملنصف 
القيم  وسيادة  الفرص  وتقاسم  املشترك  والتعايش  املغاربة،  لجميع 
واألخالق في مختلف أوجه عالقاتنا اإلجتماعية واإلقتصادية لتفادي 
إما أن يكون  خيبة أمل مجتمعية. »إن املسؤولية مشتركة والنجاح 
جماعيا لصالح الوطن واملواطنين أو ال يكون« كما قال صاحب الجاللة.

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

من خالل مناقشتنا ملشروع القانون املالي لسنة 2021 سنصوت 
باإليجاب على هذا املشروع، وشكرا لكم والسالم عليكم ورحمة هللا 

تعالى وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس نور الدين مضيان 
ال�سي  الرئيس  السيد  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  باسم 

مضيان.

عينرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن ائيس عيفريق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعرديلة:

عيسلد عيرئيس،

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين،

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

قانون  مشروع  والتعادلية  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  في  نناقش 
املالية آلخر سنة في الوالية التشريعية الحالية، والشعب املغربي يخلد 
45 للمسيرة الخضراء املضفرة وذكرى عيد اإلستقالل، بما  الذكرى 
من  يقتضيانه  وبما  الصادقة،  الوطنية  الروح  معاني  من  يحمالنه 
تحصين لإلجماع الوطني، تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك، نصره 
هللا، لترسيخ لسيادة اململكة، شماال وجنوبا، بما فيها استرجاع املدينتين 

السليبتين سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما.

وبهذه املناسبة، نثمن عاليا مضامين الخطاب امللكي السامي، بما 
حمله من رسائل واضحة املعالم، ونجدد في الفريق اإلستقاللي تأييدنا 
املطلق وانخراطنا الكامل في الدفاع عن قضيتنا الوطنية األولى. نناقش 
الترابية  الوحدة  قضية  فيه  تعرف  الذي  الوقت  في  املشروع،  هذا 
تطورا إيجابيا على الصعيد األممي، تجسد في مضامين قرار مجلس 
األمن الدولي 48/25 رغم املحاوالت اليائسة للنيل من الجهود األممية 
الرامية إلى التوصل إلى حل سيا�سي نهائي متوافق بشأنه، في إطار املبادرة 
املغربية للحكم الذاتي. هذه املحاوالت التي تأتي أساسا، بكل أسف، من 
الشقيقة الجزائر، التي نتمنى أن تعيد النظر في موقفها وأن تقوم بدورها 

اإليجابي بشكل يعادل حجم انخراطها في هذا النزاع اإلقليمي املفتعل.

الشديد  تنديدنا  في حزب اإلستقالل عن  نعبر  السياق،  وفي هذا 
باألعمال اإلستفزازية التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية والتي من 
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شأنها زعزعة اإلستقرار باملنطقة، مادام املغرب من حقه الدفاع عن 
الترابية بكل األساليب املشروعة، بعدما حرص على  مصالح وحدته 

تغليب العقل والحكمة.

وبهذه املناسبة نشيد باملسار التصاعدي للدول التي قررت إحداث 
تمثيليات دبلوماسية لها بقلب الصحراء املغربية، لتؤكد بذلك دعمها 
ثمار  من  ثمرة  يعد  الذي  األمر  صحرائه،  في  املشروع  املغرب  لحق 

الدبلوماسية امللكية السديدة.

عيسلد عيرئيس،

أفراد  لجميع  وتقدير  إجالل  وقفة  لنقف  املناسبة،  هذه  نغتنم 
والقوات  الوطني  واألمن  امللكي  والدرك  امللكية  املسلحة  القوات 
املهنية  الوطنية  الروح  أبانوا عن  الذين  املدنية،  والوقاية  املساعدة 
والتفاني والتضحية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وسالمة الوطن 
واملواطنين، بقيادة عاهل البالد القائد األعلى للقوات املسلحة ورئيس 

أركان الحرب العامة.

وال تفوتني هذه املناسبة، دون أن نقف وقفة إجالل وتقدير أيضا لكل 
من تعبأ في الصفوف األمامية ملواجهة هذه الجائحة، جائحة كورونا، 
بنكران الذات وتجسيد روح الوطنية الصادقة. ولن تفوتنا الفرصة، 
في حزب اإلستقالل، دون أن نسجل بقلق شديد املنحى الخطير الذي 
اتخذته ردود الفعل ضد اإلسالم واملسلمين وتصاعد موجة اإلسالموفيا 
على إثر عملية اغتيال املواطن الفرن�سي. وإننا إذ نعبر عن شجبنا القوي 
لتكرار نشر الرسومات املسيئة للرسول صلى هللا عليه وسلم، فإننا 

ندعو أيضا إلى احترام مقدسات جميع الديانات واملعتقدات.

عيسلد عيرئيس،

نناقش مشروع القانون املالي لسنة 2021، في ظل وضع استثنائي 
وتداعياتها  الصحية  بمخاطرها  كورونا،  جائحة  بتنامي  مطبوع 
نناقش  السلبية.  ومخلفاته  الجفاف  وآثار  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
مشروع قانون مالي يخلو من أية ملسة سياسية، والشاهد على ذلك 
ما استمعنا إليه من مداخالت فرق األغلبية التي أصبحت تترافع عن 
قطاعات معينة دون الحكومة. لألسف الشديد، هذا يعني هذا الوضع 
الذي تعيشه الحكومة، من خالل ما استمعنا إليه، ومن خالل ما يدور 
في دواليب ديال هاد الحكومة، أنه يستدعي فعال للشفقة واأللم في آن 
واحد، ألنه من البداية كما يقال« من الخيمة خرج عوج« فبالبداية، 
اإلنشقاق  هذا  ظل  في  عنها  نتحدث  إنجازات  أي  الشديد،  لألسف 
الداخلي وغياب التجانس وغياب اإلنسجام، اآلن في الحقيقة أنه ما 
استمعنا إليه مداخالت تعفينا نحن في املعارضة، يعني أن نح�سي أو 
نقف عند سلبيات هذه الحكومة، فاستمعنا إلى فرق معينة تحاكم 
إخوانها في الفرق يعني أغلبيتها، فلذلك لألسف الشديد أول مقاربة 
كتعيشها هاد الحكومة هي حكومات داخل حكومة أخرى، إذن ال ننتظر 
منها ال إنجاز وال أي �سيء، حين نتحدث عن غياب اللمسة السياسية يعني 

في هاد القانون املالي، السيد الوزير والسادة الوزراء، ألنه فعال أنه يفتقد 
إلى روح اإلجماع، يفتقد لألسف الشديد أن هاد الحكومة ما قامت به 
يعني هاد البرنامج وال هاد القانون املالي هو عبارة يعني عن برامج مشتتة، 
معظمها جاءت بتوجيات من جاللة امللك بمعنى أنه الحكومة فاقده 
البرنامج  يعني  تنزيل  إلى  تسع  لم  الحكومة  حتى  الحكومية،  للبوصلة 
الحكومي الذي من أجله تعاقدت مع الشعب املغربي، من خالل هذه 
املؤسسة. إذا فلذلك لألسف الشديد، ويستمر الشرخ ويستمر الخالف. 
ولهذا نريد نحن في حزب االستقالل تقريب اإلنتخابات وليس تأجيل 
اإلنتخابات كما يدعي البعض، إذا من أجل حل هذه املعضلة ووقف 
هذا النزيف الذي بطبيعة الحال ال يشرف الديمقراطية املغربية وال 

الحكومة املغربية.

إذا، حين نقول بأنه هاد القانون املالية يخلو من أي ملسة سياسية 
إذن  العملية،  والتدابير  الحلول  إبداع  عن  الحكومة  لعجز  ويوثق 
الحكومي والقوانين  البرنامج  بين  يعني أن نجري مقارنة  بإمكاننا  هنا 
املالية السابقة، لألسف الشديد، ال عالقة. وكذلك من حقنا، هناك 
من تبجح كدفاع عن الحكومة ومن حقه كذلك يعني أن يستحضر 
اإلنجازات واألرقام، نعم يمكن أن نقارن، ولكن ال يمكن لنا أن نقارن 
مع حكومة قبل 10 سنوات بالظروف اإلقتصادية التي عاشتها حكومة 
2007، لألسف الشديد يحز في نفسنا أن نتبنى هذه اللغة، ألن نحن 
اوالد اليوم خصنا ناقشو اليوم ماذا أنجزت الحكومة اآلن. أما قبل 
10 سنوات السيد الرئيس، لألسف مضطر أن أرد، يعني دفاعا عن 
باش نحققو  10 سنوات، استطعنا  فيها وليس  اللي عشنا  الحكومة 
5.5 من نسبة النمو، في ظل األزمة اإلقتصادية الدولية آنذاك 2007، 
واستطعنا باش نشغلو جميع املغاربة وبشكل مباشر، استطعنا باش 
نشغلو الدكاترة وحاملي الشواهد بشكل مباشر. واآلن لألسف الشديد، 
الدكاترة هم على برا كياكلو العصا. إذن فلذلك املقارنة صعبة، ألنه 
اإلقتصادية  الظروف  ليست  هي   2007 ديال  اإلقتصادية  الظروف 
2021 السيد الرئيس. ورغم ذلك الجميع يشهد، واملغاربة يشهدون على 
قوة وضخامة هذه اإلنجازات مقارنة مع الحكومة الحالية، في الظروف 
اإلقتصادية. البترول آنذاك السيد الرئيس، كان كيدير 120-130 دوالر 
وليس 30 دوالر كما هو اآلن، إذا اضطرينا باش غادي نحن كذلك، إذا 
على كل لألسف الشديد، يعني هاد البرنامج ال يحدد األهداف يعني هاد 
القانون املالي أهدافه هي أهداف تقليدية روتينية نعيشها كل سنة، كل 
سنة كنعرفو يعني هاد ال�سي مع اجتهادات وليست اجتهادات للحكومة، 
قد تكون اجتهادات قطاع معين وقطاع وإدارات معينة، أما الحكومة ما 
عندهاش اجتهاد، تفتقد لروح اإلبتكار وتفتقد لروح اإلبداع ليس فقط 

يعني في هاد الحكومة يعني في البرنامج بل في برامج أخرى.

عيسلد عيرئيس،

بغينا غير كاس داملاء، زولتو لنا حتى املا، على كل.

إذا بغينا أنه هاد البرنامج يكون قادر على تنزيل التوجيهات امللكية 
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في  نشاطها،  استعادة  من  اإلنتاجية  القطاعات  تمكين  إلى  الرامية 
ظل األوضاع الكارثية التي تعيشها املقاوالت املغربية، بما فيها أساسا 
أكثر من جائحة  املتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والتي تضررت 
كورونا، خاصة وأن األمر ال يتعلق بقطاع السياحة وحده، لكن بباقي 
القطاعات األخرى، كالخدمات والتجارة والصناعة التقليدية والصيد 
البحري الساحلي والتقليدي ومموني الحفالت واألعراس والعديد من 
املهن الحرة، في غياب منظومة متكاملة لتعزيز الحماية اإلجتماعية. عن 
أية حماية إجتماعية نتحدث عنها، في ارتفاع وتزايد األفواج اآلالف إن 
لم أقل املاليين من العاطلين وفاقدي الشغل؟ في أية حماية إجتماعية 
واحنا كنشوفو الشوارع ديالنا مملوءة باملشردين واملتسولين؟ إذن فأية 
حماية إجتماعية نتحدث؟ إذا الحكومة عاجزة على تنزيل يعني البرامج 
التي تهدف إلى ذلك. على كل، نظرا لضيق الوقت كاين الكالم كثير، 

ولكن بال ما ندخل في التفصيل نخليه لفرصة أخرى.

فالبد كذلك، حين نتحدث على إصالح أنظمة التقاعد، أي نظام 
تقاعدي اآلن يعني قامت الحكومة بإصالحه؟ هي مع وقف النزيف فقط، 
ولكن اإلصالح الشامل ما كاينش. توسيع التغطية الصحية، أية صحة 
نتحدث عنها، في ظل األوضاع املزرية التي يعيشها قطاع الصحة على 
الصعيد الوطني؟ ناهيك عن املشاكل اليومية التي يعيشها قطاع الصحة 
مع مر�سى هاد الوباء. إذا فلذلك امليزانية اآلن مفتوحة شبه مفتوحة 
لوزارة الصحة، 200 مليار من صندوق كوفيد بمعنى الشعب املغربي لم 
يبخل عن الوزارة، ولكن افتقاد الرؤية واإلستراتيجية وإصالح املنظومة 
هنا كاين الخلل. فلذلك البد باش نعيدو النظر في مجموعة، كذلك 
ناهيك عن قطاعات أخرى، كلها كتعيش، قطاع السياحة متوقف، 
الصناعة التقليدية متوقف، القطاعات كلها، التعليم نص نص بمعنى 
أنه راه ما كاينش التعليم في البادية إلى يومنا هذا، دور الطالبة لم 
تشغل، الداخليات لم تشغل، النقل املدر�سي لم يشغل، إذا أي برنامج 
أو أي إنجاز نتحدث عنها في ظل هذه الظروف؟ فلذلك لألسف الشديد، 
فاحنا ملي كنهضرو على البطالة راه %14 بأكثر من مليون ونصف عاطل 
هادو تزادو، في الوقت الذي جاء فيه مشروع القانون املالي بمناصب 
مالية، إذا هاد املناصب كلها، السيد الوزير، نزولو منها املتعاقدون، 
راه ما كاينش �سي توظيفات مقارنة مع املا�سي والحاضر. اآلن الحكومة 
ما�سي  راه  هادو  التعليم  سلك  في  املتعاقدون  البدعة  بواحد  مشات 
مناصب ديال الحكومة، هذه مناصب ديال األكاديميات اللي كتم�سي 
من ميزانية التسيير إلى آخره. إذا فالحكومة اآلن في هذه لألسف احنا 
كنا تواقين، من خالل هاد القانون املالي، إلى إنعاش القدرة الشرائية 
للفئات  الشرائية  للقدرة  إضعاف  هناك  الشديد  لألسف  للمواطن، 
املتوسطة للموظفين واألجراء. عندما فرضت الحكومة ضرائب جديدة 
تقتطع من املنبع كإجراء سهل ومضمون، هنا كنقولو بأن الحكومة يعني 
ال تبتكر وال تبدع فقط تلجأ إلى الحلول السهلة والحلول السهلة دائما 
ما تكون على حساب جيوب املواطنين وقدرتهم الشرائية. إذا نناقش 
هذا املشروع في غياب اإلصالح الجبائي كذلك، نناقش هذا املشروع في 

غياب ميثاق اإلستثمار، نناقش هذا املشروع في غياب إرادة الحكومة في 
استكمال ورش العدالة، نناقش هذا املشروع في غياب تدابير وإجراءات 
للنهوض بالعالم القروي. السيد الوزير، راه مازال الوضعية لم تتغير، 
ناهيك بعض اإلنجازات التي كتراكم في مجال الكهرباء واملاء، لحد اآلن 
كاين جفاف وكاين خصاص كبير في العالم القروي. ولحد اآلن كذلك 
هاد الورش ديال إصالح التعليم في املجال القروي، يعني كمؤسسات 

لألسف الشديد ما زالت تشتكي، كاين خصاص كبير.

إذا، السيد الرئيس، وعيا منا بخطورة املرحلة وما تقتضيه من 
مبادرات إستثنائية، حرص الفريق اإلستقاللي، انطالقا من موقعه في 
املعارضة، اإلستقاللية الوطنية، أن يجعل من هذا املشروع فرصة 
مدلوله  التضامني  اإلجتماعي  البعد  وإعطاء  األولويات  لترتيب  ثمينة 
56 تعديال جوهريا، استهدفت باألساس  الحقيقي، من خالل تقديم 

حياة صحة املواطنين من املواد املضرة؛

تعزيز الحماية اإلجتماعية؛

حماية القدرة الشرائية؛

إنعاش التشغيل سيما لدى حاملي الشواهد العليا ال سيما الدكاترة 
املعطلون؛

دعم الطبقات الوسطى؛

دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا؛

تشجيع البحث العلمي واإلبتكار؛

إقرار العدالة الجبائية.

بمنطق  التعديالت  هذه  مع  تعاملت  وكعادتها،  الحكومة  ولكن 
الرفض املمنهج، في إطار املنظور املالي الضيق للتوازن لألسف الشديد، 

ولو على حساب مقومات العيش الكريم للمواطنين.

وفي هذا السياق، نسجل بأسف شديد، الشرخ الحكومي الواسع 
كما أبان عنه مشروع القانون املالي، عندما تقدمت الحكومة مما يعزز 
كالمي األول أنه املعارضة وحزب اإلستقالل تقدم ب 56 تعديل إضافة 
ملكونات املعارضة األخرى، األغلبية كذلك تقدمت بتعديالت ولألسف 
الشديد، الحكومة بدورها تتقدم بتعديالت شكلت فريقا من بين الفرق 
يعني املكونة لهذا املجلس، إذا هادي مفارقة غريبة جدا، بمعنى أنه ما 
كاينش انسجام، عاد كتجي األفكار زيد هادي، زيد هادي، زيد هادي من 
طرف يعني مكونات الحكومة. إذا فكيف تريدون أن يثق املغاربة في هذه 
الجائحة وتداعياتها واستقالت من  الحكومة بعدما استسلمت لقدر 
الضائعة  الفرص  بالفعل حكومة  لتصبح  املرحلة،  لتدبير  مسؤوليتها 
ولتتحول بذلك الجائحة الصحية إلى تكريس جائحة الخوف من املرض 
املستقبل، فهل قدر  والخوف من  والعطش  والفقر  الشغل  وفقدان 
املغاربة أن تظل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة مجرد حلم 
بعدما فشلت جميع املخططات واإلستراتيجيات في تحقيق ذلك؟ وهل 
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قدر ساكنة العالم القروي أن يعيش في ظل اإلقصاء والتهميش بعدما 
فشلت البرامج الترقيعية في تحقيق التنمية القروية املستدامة؟ لحد 
اآلن راه الظروف هي يعني على حالها، راه مع األيام تتغير ظروف املواطن 
بل أنها يعني زادت سوء، يعني من �سيء إلى أسوأ، فلذلك نتمناو إن شاء 
هللا تجي فرصة أخرى �سي حكومة أخرى قادرة على األقل تتوفر على 
أغلبية مريحة، متجانسة، من أجل عالج معضالت ومشاكل وفشل هذه 
الحكومة، لتتفرغ إلى املشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية ديال البالد، 
سواء التي خلفتها هذه الحكومة أو خلفتها الجائحة، إذا فالعمل يعني 
ينتظر الحكومة القادمة إن شاء هللا عمل مضني، ألنه هاد املشاكل كثيرة 

على عدة أصعدة.

من  تبقى  ما  ليكمل  زميلي  ينتظرني  ولكن  كثير  كالم  هناك  إذا، 
مداخلة في ميادين أخرى، إذا فأكتفي بهذا القدر وأختم بقوله تعالى 
»إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب« صدق هللا العظيم السالم 

عليكم ورحمة هللا وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكراالسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب لحسن حداد. ال�سي 
نورالدين ما شربتيش املاء أي متدخل من بعد تغيير الكاس، ياهلل آ�سي 

حداد بكأس نظيف.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

عيسردة عيوزاعء،

السيد الوزير، يأتي آخر قانون املالية في والية هذه الحكومة في 
ظروف صعبة ودقيقة، حيث استمرار الوباء في االنتشار وحصد األرواح، 
في ظل أزمة اقتصادية خانقة، أجهزت على القدرة الشرائية للمواطنين 
وأحدثت أعطابا كثيرة في النسيج االقتصادي الوطني. لقد تجند املغاربة 
قاطبة وراء جاللة امللك من أجل التعبئة والتضامن والتضحية ملواجهة 

الوباء واألزمة ومخلفاتها.

وبالنسبة لنا في الفريق االستقاللي، في حزب االستقالل، انخرطنا 
منذ البداية وراء عاهل البالد لدعم الحكومة والسلطات العمومية 
ملواجهة الخطر الداهم، وابتعدنا عن كل تسييس واستعمال لألزمة 
لتحقيق مكاسب ومآرب سياسوية ال ترقى إلى دقة اللحظة وما تتطلبه 

من حس وطني عال.

ال ننكر أن الحكومة قامت بإجراءات في البداية، خصوصا في إطار 
الدعم امللكي والتعبئة الوطنية إلنجاح املرحلة، ولكن سرعان ما تبين 
أن القصور الذي يطبع العمل الحكومي لم تزده األزمة إال استفحاال، 
بل وإن سوء تدبير األزمة عرى على نواقص وعيوب في تعاطي الحكومة 

مع الشأن العام، ظهرت منذ والدتها القيصرية قبل 4 سنوات، مرورا 
النجاعة  وبغياب  مكوناتها،  بين  املستمرة  التطاحنات  من  بفصول 

والحزم والفعالية في التدبير السيا�سي لقضايا الوطن واملواطنين.

السيد الوزير، ما مّيز عمل هذه الحكومة ولألسف، خصوصا في عز 
األزمة، هو ما نسميه في حزب االستقالل »مقاربة الفرص الضائعة«، 
دعم جاللة امللك وتجند املغاربة وارتفاع منسوب الثقة لدى املواطنين 
ودعم البرملان والرأي العام، كان عبارة عن رأس مال ثمين أضاعته 
الحكومة بكل مكوناتها بسرعة فاجأت الجميع. لقد أعطيت الحكومة 
كل شروط النجاح من صندوق كوفيد ولجنة اليقظة وقوانين الطوارئ 
والقدرة على االقتراض وعلى استعمال خطوط االئتمان، ولكن النتيجة 
واالقتصادي  الصحي  املستوى  على  لألزمة  السليم  التدبير  تكن  لم 
واالجتماعي، بل الضبابية وفقدان البوصلة وتضارب القرارات وغياب 

االنسجام واملنهجية.

كل هذا، السيد الوزير، في وقت تئن فيه الطبقة الوسطى تحت ثقل 
الديون، %30 ديال املدخرات ديال الطبقة الوسطى تتم�سي للديون، 
ضعف القدرة الشرائية ديال الطبقة الوسطى وارتفاع تكاليف التمدرس 
وارتفاع تكاليف املعيشة وندرة فرص التشغيل لألبناء، وفي وقت ازداد 
الشباب  من  اآلالف  مئات  البطالة  ودخلت سوق  فقرا  الفقراء  فيه 
والكهول والنساء، وفي وقت أقفلت فيه عشرات املقاوالت أبوابها وفي 
وقت يعاني فيه العالم القروي والفالحون من ويالت الجفاف، سنوات 
عجاف متتالية لم تزدها كورونا إال تفاقما، في غياب دعم حكومي ناجع 
للفالحة التضامنية، اللهم دعم محتشم وغير كاف على مستوى األعالف 

لم يعمر إال قليال.

كنا ننتظر من الحكومة أن تأتي بمشروع قانون للمالية يتجاوب مع 
الظرفية، مع األزمة، مع ثقل اللحظة، مع انتظارات املواطنين، كنا ننتظر 
ورشا وطنيا مترامي األطراف لدعم التشغيل في الحواضر والبوادي، كنا 
ننتظر حزمة إجراءات لصالح الطبقة الوسطى لدعم قدراتها على اقتناء 
السكن والسيارة وتمويل ولوج األبناء للتعليم والجامعة والتطبيب، كنا 
ننتظر برنامجا جريئا لصالح دعم قابلية التشغيل لدى الشباب واملرأة 
إجراءات جريئة لصالح  ننتظر  وكنا  املجتمع،  النشيطة من  والفئات 
املياومين وعمال القطاع الغير املهيكل والصناع التقليديين والعاملين 
في قطاع التجارة والصيد الساحلي وكل من فقد مصادر عيشه وقوته 
إبان الجائحة. كنا ننتظر خارطة طريق واضحة وتصورا مستقبليا جريئا 
لكيفية الخروج من األزمة وكيفية التدشين إلقالع اقتصادي حقيقي، 
لكن مشروع قانون املالية، ورغم بعض إيجابياته التي أقررنا بها، أتى 
دون هذه االنتظارات، كّرس األورتودوكسية والتوازن في وقت يتطلب 

الجرأة والشجاعة واستشراف املستقبل.

السيد الوزير، تفاعلنا مع مشروع امليزانية بكل إيجابية ومسؤولية 
لنا إالجزء يسيرا من تعديالتنا والتي  مع األسف، الحكومة لم تقبل 
كانت كلها تصب في دعم الطبقة الوسطى والحفاظ على مكتسباتها 



7121 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.118–11.ربيع الثاني.1442  )27.نونبر.2020( 

ودعم تشغيل الشباب وتنمية املناطق الحدودية، والحفاظ على مناعة 
العلمي،  البحث  ودعم  الوطني  الصناعي  النسيج  وحماية  املقاوالت 
للقطاعات  قوية  وإعطاء دفعة  الصحة،  لقطاع  أكثر  مناعة  وإعطاء 

اإلنتاجية.

كان بودنا أن يجيب مشروع قانون املالية على أسئلة أساسية وبنيوية 
ستحكم مغرب ما بعد كورونا لسنوات، إلى متى سنستمر في اإلعتماد 
على الرأسمال الثابت لتحقيق التنمية، في ظل وضعية تتسم بضعف 
اإلدخار وتدهور ميزانية األداءات؟ إلى متى سيبقى سوق الشغل لدينا 
منغلقا محتشما ضعيف املردودية، حيث فقط %46 من املغاربة اللي 
كيشتغلوا و%23 من النساء يلجن سوق الشغل؟ كيف نبني رأسمالنا 
املؤسساتي واإلجتماعي والالمادي لكي يساهم بشكل أوضح وأقوى في 
دعم النمو؟ كيف نجعل من الثروة الصناعية الرابعة، ومن إمكانيات 
إلى  خلق مجتمع العلم واإلختراع واملعرفة فرصة ال تعوض لإلنتقال 
اقتصاد املعرفة؟ كيف نحقق الطفرة الطاقية النوعية، حيث نحقق 
املتجددة  الطاقات  على  معتمدين  مستديم،  بشكل  الذاتي  اإلكتفاء 
والغاز الطبيعي ومساهمات املواطنين في إنتاج وتدبير الطاقة؟ كيف 
نصل إلى مغرب أخضر حقيقي عماده الفالحة التضامنية املستديمة 
ذات مناعة قوية في وجه التقلبات املناخية وكفيلة بتحقيق اإلكتفاء 
الذاتي في الحبوب واملواد األخرى األساسية؟ كيف لنا أن نقوم بتدبير 
عقالني ومستديم للثروات املائية السطحية والجوفية لكي نتجاوز ندرة 
املياه واإلستغالل العشوائي للفرشة املائية وللمياه املعبئة عبر السدود؟ 
كيف نضع أسس صناعة وطنية قوية معتمدة على اإلستهالك املحلي 
وعلى التصدير نتحكم من خاللها في سالسل اإلنتاج وسالسل التزود 
البحث  في  اإلستثمار  عبر  والنمو  والتطور  البقاء  لها شروط  ونضمن 

والتنمية وفي عوامل اإلنتاج.

هذه السيد الرئيس، أسئلة حارقة كان يجب أن تكون هي نبراسنا 
دون  بأنه  أبانت  سريعة  يعني  قراءة  ولكن  املالية،  مشروع  وضع  في 
هللا  ورحمة  عليكم  والسالم  انتباهكم  على  لكم  شكرا  اإلنتظارات، 

وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة اآلن للسيد الرئيس محمد مبديع بإسم الفريق الحركي.

عينرئب عيسلد محمد مبديا ائيس عيفريق علحرك1:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة،

كنت كنتمنى يكون واحد النقاش أرقى وما نجيوش نصفيوا لحساب 

نجيوا  وما�سي  ديالهم  للمشاكل  حلول  منا  كيتسناو  املغاربة  بيناتنا، 
نصفيو الحساب مع بعضيتنا.

عيسلد عيرئيس،

لي عظيم الشرف أن أتناول الكلمة بإسم الفريق الحركي ملناقشة 
مشروع قانون املالية لسنة 2021، هذا املشروع الذي يأتي في ظرفية 
استثنائية وسياق خاص مطبوع بعدة تحوالت إقليمية ودولية، جراء 
تف�سي جائحة كورونا، بتداعياتها السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية 

والثقافية والبيئية.

عيسلد عيرئيس،

املا�سي  األسبوع  خالل  معلوم  هو  كما  املغربي  الشعب  احتفل 
بالذكرى 45 النطالق املسيرة الخضراء، وهي فرصة سانحة لإلشادة 
بالخطاب امللكي السامي الذي وجهه جاللة امللك إلى األمة بهذه املناسبة. 
هذا الخطاب الذي اعتبر املسيرة الخضراء مسيرة متجددة ومتواصلة، 
رسخت، بشكل ال رجعة فيه، الحل السيا�سي الذي يقوم على الواقعية 
بدعم  تحظى  التي  الذاتي  للحكم  املغربية  املبادرة  إطار  في  والتوافق، 
مجلس األمن والقوى الكبرى باعتبارها الخيار الطبيعي والوحيد لتسوية 

هذا النزاع املفتعل.

وفي هذا اإلطار، ال يسعنا إال أن ننخرط في الجهود الدبلوماسية 
الوطنية، مؤكدين بأن املغرب سيظل ثابتا في مواقفه، ولن تؤثر عليه 
اإلستفزازات العقيمة واملناورات اليائسة التي تقوم بها بعض األطراف، 
املتجاوزة  أطروحاتها  بعد سقوط  األمام  إلى  تعد مجرد هروب  والتي 
في  والصحراء  صحرائه  في  هلل  والحمد  فاملغرب  املفلسة.  وشعاراتها 
في مختلف  لبالدنا  الدبلوماسية  اإلنتصارات  هنا  وأستحضر  مغربها، 
املحافل القارية والدولية، والتي تعززت باإلقدام املتزايد للعديد من 
البلدان الشقيقة والصديقة على فتح قنصلياتها بالصحراء املغربية، 

وسحب العديد من الدول العترافها بالكيان الوهمي واملصطنع.

تقول  الجنوبية  األقاليم  من  األخبار  بعض  وصلتنا  دقائق  وقبل 
املنبر أن املغاربة مجندون  التوتر واإلستفزازات، أقول من هذا  برفع 
ومستعدون للتضحية بالغالي والنفيس للدود عن حوزة الوطن وتراب 
الوطن من طنجة إلى الكويرة. وإذا كان البد من ذلك، سنراجع امليزانيات 

ونخصص الدعم وامليزانيات الكافية للقوات املسلحة امللكية.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

بذل  مواصلة  الحكومة،  على  لنؤكد  كذلك  مناسبة  أغتنمها 
املجهودات وتعبئة اإلمكانيات للسير قدما في بلورة النموذج التنموي 
منوهين  وازدهارها،  تطورها  يضمن  بما  الجنوبية،  ألقاليمنا  الناجح 
محمد  امللك  الجاللة،  صاحب  أطلقها  التي  التنموية  بالدينامية 
السادس، حفظه هللا، من خالل أوراش كبرى ذات طابع إستراتيجي، 
ترسخ مغربية الصحراء وتستلهم قيم وروح املسيرة الخضراء وقسمها 

الخالد.
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كما نستغل هذه اللحظة الدستورية، لتقديم تحية إكبار وتقدير 
ووفاء لقواتنا امللكية ولكل املرابطين في الثغور للقوات املسلحة امللكية، 
والوقاية  املساعدة،  والقوات  الوطني  واألمن  امللكي،  الدرك  ولقوات 
املدنية، ولكل املسؤولين والعاملين باإلدارة الترابية، اللذين يسهرون 
بكل تفان ويقظة على أمن البالد واملواطنين، تحت القيادة الرشيدة 

لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا.

عيسلد عيرئيس،

البد من اإلقرار باملجهودات القيمة التي قامت بها بالدنا، منذ بداية 
جائحة كورونا، بفضل الحرص امللكي السامي وتوجيهاته النيرة واملواكبة 
املستمرة للحكومة، وتعبئة مختلف املؤسسات الدستورية وعلى رأسها 
الصحية  األطقم  كل  وتجند  املواطنين  تضامن  عن  فضال  البرملان، 
واألمنية والسلطات العمومية والجماعات الترابية واإلعالم واألحزاب 
واملجتمع املدني، بحس وطني عال وبروح تضامنية منقطعة النظير. 
للجائحة  للتصدي  التعبئة  نفس  ملواصلة  الرئيس،  السيد  نتطلع، 
بالّسبق  ننوه  أن  الفرصة دون  تفوتنا  واملتزايدة. وال  املقلقة  بأرقامها 
املغربي الذي أعلن عنه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، حفظه 

هللا، حول التزود باللقاح ضد هذا الوباء الخطير في األسابيع املقبلة.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

في هذا اإلطار، ال يمكننا في الفريق الحركي الذي هو امتداد للحركة 
الشعبية، بمرجعيتها الفكرية والسياسية، املستندة منذ أزيد من 60 
سنة على بناء مغرب املؤسسات وترسيخ الخيارات الجهوية واملناصفة 
املجالية والدفاع عن الحقوق السياسية واللغوية والثقافية، في إطار 
الوحدة في التنوع، وعلى ضوء الوطنية املقرونة باملواطنة وتالزم الحقوق 
والواجبات. ال يمكن، السيد الرئيس، إال أن نكون في الصفوف األمامية 
ق مع كل 

ّ
اإليجابي والخال والتفاعل  الجديد،  الدستور  لتنزيل مغرب 

مبادرات نوعية لتعزيز املسيرة التنموية والحقوقية للمغرب، بقناعتنا 
الراسخة أن املواقف ال تصنعها املواقع، وأن مستقبل املغرب أكبر من 

الحسابات الحزبوية الضيقة واملواسم اإلنتخابية العابرة.

بهذا اإليمان العميق، ندعو جميع الفرقاء السياسيين إلى اإلنتصار 
للمغرب قبل األحزاب، والتأسيس ملنظومة العمل املشترك، لرد اإلعتبار 
للوسائط السياسية والنقابية والجمعوية، تعزيزا لجسور الثقة بين 
لحمتنا  يقسم  أن  يمكنه  ما  كل  عن  ع 

ّ
والترف واملؤسسات  املواطنين 

الوطنية الراسخة والثابتة.

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

التي  األساسية  املرتكزات  مع  إيجابيا  نتفاعل  املطلق،  هذا  من 
في إطالق  املتمثلة  امللك، نصره هللا، معاملها األساسية،  رسم جاللة 
خطة إستراتيجية إلنعاش اإلقتصاد الوطني، وخطة لتعميم الحماية 
الوزير  السيد  ليبقى،  العام.  القطاع  إلصالح  وأخرى  اإلجتماعية 
املحترم، السؤال اإلستراتيجي املطروح هو: إلى أي حد استطاع املشروع 

املعروض على أنظارنا اليوم ترجمة هذه التوجهات إلى أرقام واعتمادات 
ومقاربات وإجراءات؟ على هذا األساس نتساءل، السيد الرئيس، السيد 
الوزير، عن أي تصورات وأسبقيات ومخططات للحكومة ضمن هذه 

املرتكزات؟

السيد الوزير، هادو إستراتيجيات كبرى، مشاريع كبرى، نحن على 
أبواب السنة املقبلة اللي غادي تشوف التنزيل ديال هاد اإلستراتيجيات. 
بغينا، السيد الوزير، نعرفو الحماية اإلجتماعية كيف تقاربونها؟ كيف 
وللتأمين  وللتقاعد  وللتعليم  للصحة  ماذا خصصتم  لها؟  تخططون 
اإلجتماعية؟  بالحماية  املرتبطة  املجاالت  وكل  الصحية  وللتغطية 
ونعلم، السيد الوزير، اليوم املغرب ال يخصص إال 5 حتى ل%6 من 
الناتج الداخلي الخام للحماية اإلجتماعية عكس دول أخرى مماثلة 
تخصص بين 10 و12 حتى ل%20 من الناتج الداخلي الخام. ال نرى هذا 

في هذا املشروع.

التعليم، ومن هاد املنبر تنشد على يد الحكومة ومن خاللها السيد 
الوزير ديال التعليم، اللي استاطع ينجح السنة الدراسية والجامعية رغم 
اإلكراهات، وتفادى تكون سنة بيضاء. وكان التعليم حاضر باإلمكانيات 
ديالو، وتنشد على يد السيد الوزير لتعميم التعليم الجامعي، جامعة في 
كل إقليم بما فيهم إقليم الفقيه بنصالح وتنشكرو من هاد املنبر. ولكن 
اليوم  الدراسية،  املنح  ديال  التقليص  الوزير،  السيد  عندي مشكل 
تزادت 350 ألف طالب، في حين الغالف املخصص للمنح بقى بحال 
العام اللي فات بحال هاد العام، فين غادي يمشيو هاد الوليدات؟ 
ما يقراوش؟ واألكثرية ديالهم فقراء وزادو تفقرو مع الجائحة. السيد 

الوزير، بغيتكم تفكرو باش يمكن لينا نداركو هاد القضية هذه.

اإلسكان، كنشد على يد السيدة الوزيرة، وزيرة السكنى وإعداد 
التراب التراب الوطني وسياسة املدينة، على املجهودات اللي كتعمل باش 
يبقى القطاع صامد وتحققت بفضل اإلجراءات التشجيعية اللي عملنا 
جميع باش ينتعش قطاع ديال السكنى ب %30، ويخلق رواج اقتصادي 
واجتماعي، وكتعرفو الدور ديال السكنى في الجانب اإلجتماعي وكذلك 

في خلق فرص الشغل.

اليوم السيد الوزير، احنا في نهاية الوالية وعشنا هاد 6 سنين تنزيل 
الجهوية املوسعة، اليوم حان الوقت باش نديرو التقييم لهاد التجربة، 
باش نعرفو أشنوهما الجوانب اإليجابية والجوانب اللي خصنا نصححو 
إلخ، ألن كاين واحد تداخل كبير بين الجهة وبين املجالس اإلقليمية 
وبين الجماعات، كل �سي تيصاوب السواقي، كل�سي تيصاوب البيستات، 
والقوانين  واضح  واضح  الدستور  أن  حين  في  البيار،  تيحفر  كل�سي 
واملجال  واضحة  االختصاصات  عندها  الجهات  واضحة.  التنظيمية 
اإلقليمية واضحة، ولكن اليوم خصنا نراجعو هاد املنظومة هادي، في 

إطار مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات املحلية.

ميثاق الالتمركز اإلداري، وافقنا عليه، خرج امليثاق ولكن بقى على 



7123 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.118–11.ربيع الثاني.1442  )27.نونبر.2020( 

الورق، بقات القرارات واإلعتمادات مرهونة في الرباط، خاصها تم�سي 
للجهات.

كنحيي  املنبر  هاد  ومن  صامد،  الفالحي  القطاع  الوزير،  السيد 
الفالحة اللي بقاو صامدين، بفضل هاد املخطط اللي رسم املعالم ديالو 
جاللة امللك، نصره هللا، وتفادينا الحمد هلل داك�سي اللي عاشوه بلدان 
أخرى. ورغم الجائحة، كانت املنتوجات الفالحية موجودة في السوق وما 
تسببناش في أزمة غذائية، ولكن الفالح عانى، األسواق مسدودة، الثمن 
هبط، الجفاف، بغينا االلتفاتة للفالح، الفالح باش يبقى صامد وال اللي 
جات في مداخالت قبل، أن الفالحة هي أساس اإلقتصاد املغربي، وهذا 
صحيح خصنا نعززو هاد القطاع بتدابير تشجيعية اللي تأطر الفالح 

وتعاونو باش يكابر ويبقى صامد.

املاء، املاء اليوم السيد الوزير، غادي وتيقل، راه كنا كندبرو بواحد 
الطريقة ملي كان كاين، اليوم قليل وخصنا ندبروه ونحددو األسبقيات، 
واش نسبقو املاء للشرب، واش للفالحة، واش للصناعة، واش للتوازنات 

املناخية، الزم الحكومة اتخمم في املخطط لتدبير املاء.

هلل  الحمد  قطاعات  كاين  الوزير،  السيد  مهيكل  الغير  القطاع 
كتشتاغل اليوم ولكن قطاعات ما تتشتاغلش كاع نهائيا، ما يمكنش 
 les واملمونين  الحفالت  ديال  القطاع  كيشتغل،  �سي  كل  نعتبرو 
traiteurs، هادي كان معنا السيد وزير الثقافة كنتو بغيتو يبقى هنا، 
دار واحد املساعدة للفنانين، ولكن كان فيها االنتقائية، واش غير اللي 
جالس،  غا  مسكين  ماعندوش  واللي  كتعطيوه  اللي  هو  جوق  عندو 
عبيدة الرما آش عندهم؟ الناس ديال أحيدوس آش عندهم؟ الناس 
اللي كيديرو الحلقة آش عندهم؟ هادو فنانة كذلك، عالش ما داينهاش 
فيهم؟ عالش ما رديناش لهم البال؟ واخا هاد ال�سي ما كيضحكش، هادو 
والدنا، هادو دياولنا، هذا الشعب ديالنا، خاصنا نستحضروه، كل واحد 
عندو قيمتو، كل واحد عندو الدور ديالو. والجمعيات الرياضية السيد 
الوزير، اليوم حبسنا عليهم الدعم واحنا كنعيشو األزمة ديال الصحة 
والصحة مالصقة مع الرياضة، فجل الجمعيات الرياضية غادة توقف 
النشاط ديالها، خصنا نلقاو �سي حل باش نستمرو في دعم الرياضة، 

ودعم صحة الشباب وتأطير الشباب.

عيسلد عيرئيس،

تدبير  مجال  في  حزبنا  بها  ساهم  التي  الشاملة  املذكرة  على  بناء 
التداعيات االقتصادية واالجتماعية، نجدد التأكيد على ضرورة بلورة 
مخطط استراتيجي شامل، مبني على دعم القطاعات اإلنتاجية املتضررة. 
كما ندعو إلى مخطط استراتيجي مبني على إصالح ضريبي شامل، قائم 
املتوسطة  الطبقة  تضريب  مواصلة  بدل  واإلنصاف،  العدالة  على 
واملقاوالت الصغرى املنهكة أصال. وهذا ما يقت�سي، في منظورنا الحركي، 
التفكير في مأسسة التضامن الوطني عبر آليات الصندوق الوطني للدعم 
االجتماعي، في صيغة مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية ومستقلة 

وفق معايير عادلة ومنصفة بعيدة عن التوظيف السيا�سي لهذا الدعم.

إصالح  إلى  نتطلع  والسادة،  السيدات  حضرات  املنطق،  بنفس 
القطاع  القطبين:  نظام  اعتماد  عبر  التقاعد  لنظام  شامل وجوهري 
العام والقطاع الخاص، بدل الحلول املقياسية املؤقتة التي ال تعمل 
إال لتأجيل األزمة، وهذا هو الوقت ديالها السيد الوزير، بغينا، في إطار 
هاد الحماية االجتماعية، بغينا التصور ديال الحكومة إلصالح منظومة 
التقاعد باش نتفاداو اإلفالس، راه الصناديق غاديين لها، ولكن اليوم 

بغينا التصور ديال الحكومة ونشاركوكم فيه إن شاء هللا.

حضرعت عيسلدعت وعيسردة،

نحن على مقربة من نهاية والية الجماعات الترابية، وفي صدارتها 
الجهات، في ظل االختصاصات الدستورية لهذه املؤسسات، ال يسعنا 
في الفريق الحركي إال أن نتساءل عن مخرجات التقييم املوضوعي، كما 

قلت سابقا، لهذه التجربة األولى التي تشرف على نهايتها.

وفي هذا اإلطار، كخالصات أولية، نسجل ترددا حكوميا في تنزيل 
بعض  عدا  فما  الجهوي،  الوعي  تملك  وفي  اإلداري  الالتمركز  ميثاق 
الالتمركز  تطبيق  في  شاذة  زالت  ال  األخرى  القطاعات  القطاعات، 

اإلداري.

عيسلد عيرئيس،

طموحنا هو مواكبة إصالح القوانين االنتخابية، بمراجعة جوهرية 
املحلية  أصنافها  بمختلف  الترابية،  للجماعات  التنظيمية  للقوانين 
واإلقليمية والجهوية، للفصل في التداخل القائم بين األصناف الثالث 
الحكومية.  القطاعات  مع  وتكاملها  مالءمتها  ومدى  الجماعات،  لهذه 
لكل  موضوعي  تقييم  إلى  الحركي  الفريق  في  نتطلع  املنطق  بنفس 
االستراتيجيات، كل االستراتيجيات »املخطط األخضر«،« أليوتيس«، 

»اإلقالع االقتصادي« إلى آخره ونحن على أبواب نموذج تنموي جديد.

في نفس السياق، ال يمكننا إال أن نسجل بكل واقعية وموضوعية 
تغييب املشروع املعروض على أنظارنا لإلصالحات الجوهرية في قطاعي 
التعليم والصحة، من خالل رصد إعتمادات لم تخرج عن املألوف، في 
ظل إجماع وطني على أولويات هذين القطاعين املستثمرين في اإلنسان 

قبل املجال.

السيد الوزير، مشروعكم وأهنئكم على ذلك، رغم اإلكراهات، ال 
ننكر مكاسبه واجتهاده لعبور النفق. ولكن كيف يمكن اليوم وغدا بناء 
مستقبل يتقاسمه جميع املغاربة بكرامة، والحكومة ال زالت تتردد في 
إنصاف األمازيغية كمكون أصيل في الهوية املغربية املتنوعة؟ وكيف 
يمكن تحصين هذه الكرامة، في غياب نموذج تنموي لساكنة البوادي 
والجبال املقبلين على جائحة طبيعية )الجفاف( تضاعف معاناتهم مع 

جائحة كورونا وجائحة الخصاص التنموي؟

في األخير، نضرع إلى هللا أن يحفظ بلدنا وملكنا وشعبنا وأن يمطرنا 
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غيثا نافعا وأن يوفقنا جميعا ملا فيه مصلحة البالد، تحت القيادة 
السامية ملوالنا، صاحب الجاللة، حفظه هللا، والسالم، تاميرت آيت ما 

ديستما، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد الرئيس شقران أمام بإسم 
الفريق اإلشتراكي. كاين ما بين الرئيسين عالقة سرية، ما بين الشمال 

والوسط، ال�سي نورالدين، تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد شقرعن أمرم ائيس عيفريق عألشت7عك1:

مسرء علخي7 عيسلد عيرئيس،

عيسلدين عيوزيرين،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

شرف لي أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب، 
املالية  قانون  ملشروع  العامة  للمناقشة  املخصصة  اليوم  جلسة  في 
65.20 للسنة املالية 2021، هاد الجلسة التي تنعقد في لحظة زمنية 
وعيد  الخضراء  املسيرة  عيد  هما  بارزين،  وطنيين  حدثين  تتوسط 
بأسئلة  عالقة  في  والقيم،  بالدروس  الحافلة  بحمولتهما  اإلستقالل 
الحاضر واملستقبل، وبما تمثله من رمزية خاصة في الذاكرة الجماعية 
املغاربة، ومن معاني التفاف الشعب املغربي حول ثوابت األمة ومحدداتها 

كعنوان بارز على اإلستثناء املغربي في التاريخ الحديث للمنطقة.

ما أحوجنا اليوم إلى استلهام ذلك، إرادة وسلوكا، للتأسيس لثورة 
اقتصادية وإجتماعية وثقافية هادئة، تجعل من مختلف اإلكراهات 
التي نعيشها فرصا سانحة لنعبر ببالدنا إلى مصاف الدول الرائدة على 
املستوى العالمي في مجاالت عدة. وهي جلسة تنعقد في ظل استمرار 
والصحية  اإلجتماعية  اإلقتصادية  بتداعياتها   ،19 كوفيد  جائحة 
والنفسية، املمتحنة لقدرة بالدنا على املواجهة والصمود لتجاوز كافة 
الصعوبات املستجدة والطارئة من جهة، وقدرتنا، كل من موقعه، على 
املساهمة في التعبئة الوطنية في هذه املرحلة الصعبة واإلستثنائية، 

خدمة للمصالح العليا للوطن كهدف أوحد وموحد من جهة ثانية.

بعد مسافة زمنية يسيرة من  الوزير، ال شك ونحن على  السيد 
املناقشة العامة املرتبطة بالقانون املالي التعديلي أوائل يوليوز األخير، 
التي فرضت وقد تفرض ال  أمام ثقل نفس اإلكراهات  أنفسنا  نجد 
محالة في األشهر القليلة املقبلة قانون معدال آخر، إذ ال يزال السياق 
تسببه من  وما  الجائحة  تداعيات  بفعل  استثنائيا ومضطربا  الدولي 
إنكماش مستمر في التجارة العاملية، ومن تراجع النمو اإلقتصادي ومعه 

كل املؤشرات والفرضيات اإلقتصادية ملختلف الدول ومنها

منطقة اليورو التي تعيشها على وقع قرارات جديدة بالحجر واإلغالق 
التامين وأثر ذلك على النمو بها، وهي الشريك األسا�سي والرئي�سي لبالدنا، 

بما يعنيه ذلك من انعكاس مباشر على مبادالتنا التجارية وعلى تدفقات 
اإلستثمارات الخارجية املباشرة، وعلى تراجع الطلب الخارجي وتراجع 

مداخيل السياحة ومداخيل العملة الصعبة.

لكن ورغم الضبابية التي ال تزال تلوح في األفق، املطبوع باليقين 
في عالقة بتوقعات التعافي واإلقالع اإلقتصادي العالمي، فإننا نسجل 
وبكل مسؤولية وموضوعية، أن بالدنا قد تمكنت من التفاعل اإليجابي 
مع تداعيات األزمة، من خالل مختلف تدابير الدعم املوجهة لألفراد 
واملقاوالت املتضررة، مدعومة في ذلك بعدة إجراءات تضمنتها القوانين 
نحن  الذي  والقانون  املعدل  والقانون   2020 من  للمالية  املتتالية 
بصدده اليوم، ومعززة كذلك بإصالحات مهمة التي أقدمت عليها بالدنا 

في جوانب متعددة منذ سنوات طوال.

هنا غادي نفتح واحد القوس، ألنه حين نتحدث عن مغرب اليوم 
وهناك  تاريخ،  عندو  بلد  هلل  الحمد  املغرب  بدا،  عاد  ما�سي  املغرب 
محطات رئيسية إال جينا نتحدثو على مغرب ما بعد اإلستقالل كانت 
هناك محطات رئيسية في املسار ديال التحوالت ببالدنا، لعل من بينها 
الرحمان  عبد  ال�سي  حكومة  ديال  التوافقي  التناوب  ديال  اللحظة 
اليوسفي -رحمه هللا- هاد الحكومة التي حين نقارن بينها وبين الحكومات 
املتالحقة يجب أن ننطلق من منطلق أسا�سي، هو أننا في حكومة التناوب 
تحدثنا عن لحظة السكتة القلبية وجاءت هذه الحكومة، جاءت بعدد 
من اإلجراءات الهامة واملؤسسة، جاءت في لحظة عرفت فيها بالدنا 
جفاف قاس، كان اإلعفاء الضريبي، كان الدفع ديال املتأخرات املقاوالت 
13 مليار درهم، كان تسديد الديون اللي تراكمت على البالد ديالنا، 
سواء الداخلية أو الخارجية )25 مليون دوالر( كان اإلتفاق اإلجتماعي 
ديال 1996 ديال الحكومة السابقة لها اللي اوفت به الحكومة ديال 
التناوب، كان اإلعادة ديال التأهيل ديال املكتب الشريف للفوسفاط، 
كان في إطار سنوات الجفاف، اإلمكانات اللي ترصدت 7 ديال املليار 
ديال الدرهم، والبرنامج ديال دعم العالم القروي. واللي أسا�سي هو 
أن في سنة 2002، اللي كانت سنة انتخابية مثل هاته السنة التي نحن 
اليوسفي  الرحمان  عبد  ال�سي  من  طلب  من  هناك  اليوم،  بصددها 
على أنهم ياخذو قروض وأنها تم�سي في الجانب اإلجتماعي ألن السنة 
سنة إجتماعية، فكان جواب ال�سي عبد الرحمان اليوسفي رحمه هللا 
بالرفض وقال لهم بالحرف: »ال يمكن أن نفعل ذلك، مسؤولية األجيال 
القادمة أمام أعيننا« ولم يفعل ذلك. كان يفكر كرجل دولة، كقائد 
وطني كبير، لذلك رحل كبيرا في عيون الوطن واملواطن. واللي أسا�سي 
هو أن حكومة التناوب هي واحد الحكومة اللي رجعت الثقة للمواطنات 
واملواطنين في املؤسسات ديال البالد ديالهم، كنا نسميها بحكومة األمل، 
وهل من ثمن لألمل؟ أعتقد على أن ما يمكن أن تقدمه أي حكومة 
من إصالحات إذا لم يكن مقرون باألمل في املستقبل فكنكونو كنهدمو 
ما�سي كنبنيو، هذا عالش الخطابات التشكيكية خصنا نتجنبوها ما 
أمك،ن بكل مسؤولية، خاصة من موقع املسؤولية، خاصة من موقع 
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تدبير الشأن العام، خاصة من موقع قيادة الحكومة، خصنا نتجنبو هاد 
ال�سي هذا، خصنا نأسسو املستقبل باألمل. راه ما يمكنش واحد يقود 
حافلة، هو الذي يقود الحافلة وكيقول وفين غاديين، وراك أنت الذي 
تقود الحافلة، أنت راك عارف فين غادي، إال مكانتش باينة ليك الطريق 
وقف الحافلة ونزل، هذا هو منطق األشياء. يجب أن نصنع املستقبل 
باألمل، األمل أسا�سي ألن املواطن اليوم يعاني في جوانب شتى، وبالتالي 
أسا�سي،  الوضوح  ديال  الخطاب  مهم،  هو  الوضوح  ديال  الخطاب 
الخطاب ديال الصدق وديال تمكين املواطن من الواقع الذي نعيش 
كيفما هو ألن نتحدث عن تعبئة جماعية وانخراط جماعي خص تكون 
األمور واضحة لدى املواطنات واملواطنين، ألن األمر ال يتعلق بصناعة 
الفرجة، ليس مطلوبا منا أن نصنع الفرجة بقدر ما هو مطلوبنا منا أن 
نؤسس للمستقبل، وأن نقدم إجابات على هاد الواقع الذي نعيشه 
اليوم. قلت كانت هناك مبادرات وهي مبادرات جريئة، ساعدت بالدنا 
في ظل هذه الظروف الصعبة على أن تحافظ على منسوب الثقة التي 
تتمتع بها في عالقتها مع الشركاء االقتصاديين واملاليين، مما مكنها من 
هامش كبير في التصرف أو البحث عن بدائل لتجاوز عدد من الصعوبات 
الطارئة، كما هو الشأن بالنسبة لإلستفادة من خط الوقاية والسيولة، 
ومن تعبئة تمويالت خارجية مهمة، ومن توفير احتياطي من العملة 

الصعبة يعادل أكثر من 7 أشهر وغير ذلك.

ويجب أن نسجل في هذا الباب، بكل ثقة في املستقبل، كيف أن 
بالدنا، بقيادة جاللة امللك وتوجيهاته التي جاءت في خطاباته السامية، 
سواء في عيد العرش أو ثورة امللك والشعب أو افتتاح الدورة الربيعية 
للبرملان أو عيد املسيرة الخضراء، كيف أن بالدنا رغم تداعيات الجائحة 
خطوط  ترسم  عنها،  الناتجة  واالجتماعية  االقتصادية  والصعوبات 
املستقبل، في وعي تام باألولوية الواجب اإلنكباب عليها، من خالل عدد 
من األوراش الوطنية الكبرى على رأسها خطة إنعاش اإلقتصاد الوطني 
العميق  اإلصالح  ورش  مع  موازاة  في  اإلجتماعية،  الحماية  وتعميم 

للقطاع العام.

بالدنا واثقة الخطو تم�سي، رغم كل الصعوبات ورغم كل تحديات 
األمن الداخلي والخارجي، وما األحداث األخيرة التي عشناها، سواء تلك 
املرتبطة بتفكيك خاليا إرهابية في عدة مناطق ببالدنا أو تلك املتعلقة 
الكركرات،  الحدودي  باملعبر  املرتزقة  لبعض  اليائسة  باالستفزازات 
باملنطق  املتشبث  املغرب  وعلى صورة  الجماعية  يقظتنا  على  لدليل 

والحكمة، املغرب القوي والحازم عند الضرورة.

ولنا أن نعتز ونشيد عاليا، بقواتنا املسلحة امللكية والدرك امللكي 
وقوات األمن والقوات املساعدة واإلدارة الترابية والوقاية املدنية، على 
اإلحترافية وعلى نجاعة تدخالت اإلستباقية وعلى اليقظة املستمرة، في 
سبيل الحفاظ على أهم ثروة ال مادية للمغرب أال وهي استقراره وأمن 
مواطناته ومواطنيه. نعتز بهؤالء ونعتز بجميع املواطنات واملواطنين، كل 
من موقعه، كل في واجهة اشتغاله، حتى ال نذكر واحدا واحدا، كل من 

يقدم خدمة لوطنه، كل من يتفانى في القيام بواجبه وكل من يجتهد 
ويضحي بساعات إضافية من أجل القيام بالالزم، ألن اللحظة لحظة 

تضحية وليست لحظة مزايدات.

إننا أمام أزمة بدأت صحية لتنتقل في وقت وجيز إلى أزمة اقتصادية 
على  مزدوج  بضغط  مطبوعة  عميقة  إجتماعية  بتداعيات  عاملية، 
العرض والطلب، ال�سيء الذي خلق اضطرابات غير مسبوقة في سالسل 
التوريد العاملية، واكبتها إجراءات حمائية كان لها اثر كبير على تداوالت 
العيد من السلع والبضائع من وإلى املغرب. لكنها في نفس الوقت، أبانت 
عن جوانب ذي ضعف كبيرة في بنيتنا االقتصادية واإلجتماعية، لم يعد 

النموذج التنموي الحالي قادرا على مجاراتها.

إن هذه التجربة الصعبة التي ال تزال ارتداداتها قائمة، قد فرضت 
على الجميع إعادة النظر في مجموعة من املحددات التي تؤثت نقاشنا 
العمومي، وفي سلم أولوياتنا في السياسة العمومية، وفي مفهومنا للدولة 
الراعية وملسؤولياتها السيادية في الجوانب االقتصادية واإلجتماعية 
وغيرها. كما ساهمت من ناحية أخرى في بلورة وعي جماعي، بحاجتنا إلى 

مؤسسات قوية، تحت سيادة القانون وخدمة املواطنات واملواطنين.

لقد بدا بوضوح، أن مطلب الدولة القوية في مجتمع متضامن، ليس 
مجرد شعارات بخلفية حزبية تنهل من القيم واملبادئ اإلشتراكية، ولكن 
كما دافع عن ذلك حزبنا، في اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية، خارطة 
طريق بالدنا نحو تجاوز معيقات شكلت نتاج تنازل تدريجي للدولة عن 
قطاعات هامة اقتصادية وإجتماعية باألساس، ظهر بامللموس اليوم 
ولن  عنها.  بديل  وال  الحقيقي  البديل  هي  الدولة  أن  األزمة،  وفي ظل 
نخوض كثيرا فيما عايشناه على، إن مستوى الصحة أو التعليم أو بعض 
الفقري  عمودها  كان  كلما  قطاعات  هناك  اإلقتصادية،  القطاعات 
هو الدولة نفسها، كلما كانت باقي اإلختيارات مكمال مساعدا في مسار 

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في بالدنا.

ربما هي رسالة من الجائحة، أو ربما هي بعض من حسناتها.

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

وممكنات  فرصا  تمثل  الجائحة،  أفرزتها  التي  التحديات  كل  إن 
وجب استثمارها على الوجه األحسن شريطة االرتقاء باإلجماع حول 
التشخيص إلى اتفاق حول األولويات وحول متطلبات املرحلة، بعيدا 
ألن  أشكالها،  بكل  والشعبوية  الفضفاضة  الشعارات  توظيف  عن 
الرهان اليوم هو أن ينتصر الذكاء املغربي واإلرادة الجماعية، كل من 
موقعه وفي حدود اختصاصاته، لتقديم إجابات ملموسة واقعية عن 

صعوبات الواقع املعي�سي للمغاربة وإكراهاته.

إن تقوية اقتصادنا الوطني يجب أن يتأسس على ممكناته الذاتية 
وعلى كل التراكمات التي حققتها بالدنا، وعلى استثمار أنجع لقاعدة 



عدد.118–11.ربيع الثاني.1442  )27.نونبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7126  

وعلى  الجائحة  خالل  اإلدارة  لدى  لت 
ّ
شك التي  الجديدة  املعطيات 

الكبير  الخصاص  تدارك  في  يساهم  بما  انتظارات وتطلعات شبابنا، 
على مستوى شبكة الحماية االجتماعية وعلى مستوى فرص الشغل 
والولوج للخدمات األساسية، خاصة منها الصحة والتعليم، بما يؤسس 
لتعاقدات وطنية ملزمة ملواصلة إصالحات جذرية بضمانات تشريعية 

ومالية تعيد الثقة للمجتمع في املرفق الصحي وفي املنظومة التربوية.

البد أن نقرأ أرقام القانون املالي الذي بين أيدينا، في سياق متصل 
تنزيل مقتضيات  العمومية واستكمال  املالية  بمواصلة ورش إصالح 
القانون التنظيمي للمالية، بما تمثله هذه اإلصالحات األساسية من 
آفاق واعدة في مجال الوصول إلى املعلومة املالية، ومن أثر ملموس على 
مصداقية األرقام، ومن تقوية آلليات رقابة املؤسسة التشريعية على 
الجهاز التنفيذي. وهي مناسبة، لنقدر التفاعل اإليجابي ملصالح وزارة 
السيدات  اإلدارة، مع مالحظات ومطالب  واملالية وإصالح  االقتصاد 
املعطيات  ملختلف  واملقروئية  التبسيط  بخصوص  النواب،  والسادة 

والوثائق املرفقة بالقوانين.

نختم، ألن هناك واحد الوقت ما كيسمحش باش نتناولو جميع 
الجوانب. البد من اإلقرار بكل وضوح ومسؤولية، السيد الوزير املحترم، 
أن الوضع العام صعب جدا، اجتماعيا واقتصاديا، وأن قطاعات كثيرة 
متوقفة بشكل كلي وأخرى تعاني األمّرين، وهو أمر ينعكس بشكل مباشر 
على األوضاع االجتماعية آلالف األسر التي وجدت نفسها دون مصدر 
دخل، وهذا يساهم في توسيع رقعة الفقر والهشاشة، واحتالل القطاع 
الغير املهيكل ملساحة كبيرة جديدة في الخريطة االجتماعية لبالدنا، مما 

يعيق مسارات التحول بها.

ال يتعلق األمر في نظرنا في الفريق االشتراكي مطلقا بخطاب عاطفي 
لدغدغة األحاسيس، ولكنه الواقع العنيد الذي يجب الجهر به واالجتهاد 
في اقتراح حلول مستعجلة بشأنه. من هنا نعتبر أن تقييم القرارات 
املرتبطة بحالة الطوارئ الصحية والتسريع بمراجعة عدد منها يفرض 

نفسه في املرحلة الراهنة.

أي نعم، سؤال الصحة وتف�سي الوباء محدد أسا�سي في عدد من 
اإلجراءات، لكن الواقع على مستوى األجرأة والتفعيل وعلى مستوى 
املجتمعية  التعبئة  من  كثيرا  يقت�سي  الوخيمة،  االجتماعية  اآلثار 
واالجتهاد واإلبداع لتحقيق التوازن املطلوب بين ما هو صحي وما هو 
اجتماعي واقتصادي. كنتكلمو على الجانب االجتماعي السيد الوزير، 
كنتحدثو من واحد األمور اللي كتجسد في سلوكنا وفي مرجعيتنا وفي 
ثقافتنا كحزب اشتراكي عندو مرجعية، الجانب االجتماعي عندو أولوية. 
ي 

ّ
واحنا الحزب ديالنا، باملؤسسات ديالو وحتى املؤسسة اإلعالمية، مل

جات مارس وكان داك التوقف أعطى واحد النموذج، أنه ما تركش 
ديالو  للمستخدمين  بالنسبة  الجائحة  هاد  ديال  األثر  ديال  الهامش 
واملستخدمين في الجريدة. سارع الحزب إلى طمأنتهم وإلى اتخاذ املبادرات 
اإليجابية لضمان حقوقهم كاملة، وهو الحزب الذي ليس فقط يؤدي 

واجباته القانونية، ولكن يجتهد أكثر من ذلك لضمان مستقبل أفضل 
حتى  كذلك  أدائه  خالل  من  به،  والعاملين  والعامالت  ملستخدميه 
التقاعد التكميلي لهم، رغم أن أوضاعه املالية، الحالية بالخصوص، 
ال تسمح بذلك، لكنه يعطي األولوية لهذا الجانب، ملاذا؟ ألن الجانب 
االجتماعي أسا�سي. وحين نتحدث عن املواطنات واملواطنين املتوقفون 
قطاعات  يعيشونها،  التي  والصعوبات  بهم  نحس  ألننا  العمل،  عن 
متعددة خص اتخاذ قرارات السيد الوزير، واحنا متأكدين على أنكم 
كتدافعوا على هاد الجانب. أي نعم كاين الجانب الصحي كيطرح نفسوا 
كيطرح نفسوا وبقوة، ولكن راه األثر على واحد املجموعة ديال الشرائح 
أننا نمكنوها تاهي  داخل املجتمع راها وخيمة وخص اإلجتهاد، باش 
ترجع لطرف الخبز ديالها، نقولوها بالدارجة، راه كاينة الناس اللي داك 
املبلغ البسيط اللي كانوا كيتحصلوا عليه يوميا ما بقاوش كيتحصلوا 
عليه، ألنه واقفة لهم بشكل نهائي، خص يدار واحد املتنفس وخص يدار 
واحد اإلجتهاد. كما تدار فواحد املجموعة ديال املؤسسات واملقاوالت، 
راه منفكروش غير فاملقاوالت الكبرى كتشغل الآلالف، لكن راه مئات 
اآلالف جالسين تاهوما بال خدمة، خصنا نجتاهدوا فيهم، قطاعات 
متعددة، راه ملي نبداو راه ملي كانت الوضعية في التجار، اللي كيشتاغلوا 
في قطاع الحفالت، واحد املجموعة ديال، الحمامات، بال ما نذكروا 
العدد كثير، ملي كتذكر كيبان األثر ديالها على املستوى اإلقتصادي 
كبير،  ثقل  �سي  عندها  كتبانش  ما  البالد  ديال  املالية  التوازنات  في 
ولكن فالتوازن اإلجتماعي راها حاضرة. والفقر يتف�سى، خاصة باملدن 
الصغرى اللي الناس ما كيلقاوش البديل، راه في املدن الكبرى، نتحدثوا 
مثال على الدار البيضاء اللي فيها مناطق صناعية اللي فيها هداك، كاين 
�سي شوية، املغاربة يعيشون مع بعضهم البعض، لكن راه كاينة بعض 
املناطق راه ما كيلقاوش البديل نهائيا، ال بديل لهم سوى أنهم يتجاوزوا 
داك السؤال ديال الكرامة، ويطلبوا من املواطنات واملواطنين، خص 

يتلقى حل سريع في هاد الجانب.

وهو نفسه التوازن املطلوب والضروري في بعض الخيارات املالية، 
خاصة منها ما يتعلق بالتضريب، في عالقة مباشرة باملواطن وفي مقارنة 
باملقاوالت وغيرها. التضامن من شيم املغاربة والواجب اتجاه الوطن 
متأصل في سلوك الشعب املغربي، لكن ال يجب بالضرورة أن يكون 
اإلقتصادية  الوضعية  تستدعيها  مالية  لحاجات  أوال  مالذا  املواطن 
ببالدنا. املطلوب كثير من اإلجتهاد واملبادرة والجرأة في التسريع بمخرجات 

املناظرة الوطنية للضرائب، خاصة ما يهم القانون اإلطار.

نريد أن نجد من الحكومة األذان الصاغية من أجل أن نحقق جميعا 
في سنة2021، بتحدياتها الكثيرة، األجواء السياسية والقانونية املواتية 
للمناقشة والتفعيل والتنزيل على أرض الواقع، مستحضرين في ذلك 
تغليب املصلحة العامة وتحديات املغرب وطموحات املواطنين على كل 

مصلحة فئوية أو حزبية ضيقة.

املحطات الكبرى في البالد ديالنا مجاتش بشد الحبل، ما جاتش ب 
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le bras de fer، جات بالتوافقات الكبرى. حين تكون هناك محطات 
كبرى، كتكون هناك توافقات، يكون هناك تقريب وجهات النظر، تكون 
هناك تنازالت، ألن الفاعل السيا�سي، خاصة من موقع املسؤولية، يجب 
أن ينظر أبعد من املسؤولية التي يتواجد فيها، خصو يفكر في ثالثة ديال 
العقود، في أجيال قادمة، ألن القرارات التي تتخذ اليوم تنعكس على 

األجيال القادمة، وهذا ما يجب أن نأخذه بعين اإلعتبار.

نحن بالفريق اإلشتراكي بطبيعة الحال، كمكون من مكونات األغلبية 
وليس فقط ألننا مكونا من مكونات األغلبية، سنصوت باإليجاب على 

هذا القانون املالية لسنة 2021، شكرا السيد الرئيس املحترم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة رئيسة املجموعة النيابية 
للتقدم واإلشتراكية عائشة لبلق.

عينلربلة  عملجموعة  ائيسة  يبلق  عرئشة  عيسلدة  عينرئبة 
يلتقدم وعإلشت7عكلة:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعن عيوزيرعن،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

املتعلق  الهام،  السنوي  الدستوري  املوعد  هذا  في  نجتمع  ونحن 
بمشروع قانون املالية الذي نستحضر سياقه العام الدولي والوطني 
التقدم  في  فإننا  كورونا،  لجائحة  الوخيمة  بالتداعيات  واملتسم 
واإلشتراكية سنكون أوفياء ملنهج املعارضة الوطنية البناءة واملسؤولة 
للنقائص  املوضوعي  واإلنتقاد  اإليجابية  التدابير  دعم  على  القائم 

وتقديم البدائل املمكنة.

إن مشروع قانون املالية لهذه السنة، يأتي أيضا في سياق وطني 
تعرف فيه قضية وحدتنا الترابية تطورات جد إيجابية، وتتجلى أساسا 
في القرار األخير ملجلس األمن الدولي الذي يضحد أطروحات الخصوم، 
ي مصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل سيا�سي واقعي 

ّ
ويؤكد بشكل جل

ومستدام لهذا النزاع املفتعل.

السيد الوزير، إننا واعون كل الوعي وبكل مسؤولية، بأن مشروع 
قانون املالية لهذه السنة يأتي في ظرفية استثنائية صعبة ومعقدة، 
وأن األمور ليست بالسهلة، ألن التداعيات التي خلفها اإلغالق والحجر 
الصحي كانت صعبة على املستوى اإلقتصادي واإلجتماعي، وامتدت إلى 
الجوانب النفسية. أزمة ستنعكس على ارتفاع نسب البطالة والفقر 
وتضرر قطاعات حيوية، أزمة عّرت عن حجم الهشاشة التي تطال أزيد 
من خمسة مليون أسرة مغربية، وعن اإلختالالت البنيوية التي تسائل 
محدودية النموذج اإلقتصادي الحالي، وتؤكد بامللموس ضرورة بلورة 

نموذج تنموي جديد.

إننا في التقدم واالشتراكية، بقدر ما ننخرط في التوجهات العامة لهذا 
املشروع، التي تؤكد باملناسبة األوراش الكبرى التي أعلن عنها، جاللة 
التشريعية،  الدورة  افتتاح  األخيرة، خاصة خطاب  في خطبه  امللك، 
اإلقتصادي  اإلنعاش  خطة  إطالق  من  مهيكلة،  مجتمعية  أوراش 
والحفاظ على مناصب الشغل، إطالق ورش تعميم الحماية اإلجتماعية، 
ثم إصالح القطاع العمومي في اتجاه نجاعة أفضل ألداء الدولة. فبقدر 
ما ننخرط في هاته التوجهات واملنطلقات، فإننا نعتبر إجراءات وتدابير 
هذا املشروع محتشمة بل عاجزة عن تقديم األجوبة املنتظرة لألوضاع 
في تحقيق االنطالقة  للفاعلين  الثقة  الصعبة، ليس بمقدوره إعادة 
اإلقتصادية الكفيلة بتحريك آلة اإلنتاج ومعالجة األوضاع اإلجتماعية 

املتدهورة لفئات واسعة من املجتمع.

وعلى  التدابير،  ببعض  مشروعكم  أتى  بالفعل،  الوزير،  السيد 
أهميتها، فهي غير كافية وجد محدودة. فمثال على مستوى التشغيل، 
نعلم جميعا أنه يتوافد سنويا ما بين 250.000 إلى 300.000 على سوق 
الشغل، وهذا في ظروف عادية، فباألحرى في هاته الظروف اإلستثنائية 
التي يتوقع ارتفاع معدل البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء 
وحاملي الشهادات العليا. تدابير ال تفتح، لألسف، أفق يجد فيه املغاربة 
يتجاوز  ال  الحالي  الوطني  اقتصادنا  بأن سقف  ندرك  ألننا  أنفسهم، 
إحداث 75.000 منصب شغل في ظروف عادية، فباألحرى في ظل هاته 

األزمة.

منظومتينا  كوفيد19- هشاشة  أزمة  أظهرت  لقد  الوزير،  السيد 
الصحية والتعليمية، والعجز املزمن في البنيات التحتية، إذ بالرغم من 
املجهودات التي خصصت لهذين القطاعين، فهي تبقى خجولة أمام 
حجم الخصاص بهما. لهذا، آن األوان لرد اإلعتبار للمدرسة العمومية، 
آن األوان لرد اإلعتبار للمستشفى العمومي حتى نضمن فعال الولوج 
تعميم  لهم  نريد  الذين  املغاربة  ملاليين  الصحية  للخدمات  الفعلي 
التغطية الصحية، آن األوان السيد الوزير، لرد اإلعتبار لألسرة التربوية 
والتعليمية آن األوان لإلستجابة ملطالب الشغيلة الصحية التي قدمت 

تضحية جسام في هاته الجائحة.

التفويت  إلى  اللجوء  هو  املشروع  هذا  في  امللفت  الوزير،  السيد 
كحلول سهلة أخرى، ترتهن إليها الحكومة دون تكليف نفسها البحث 
عن حلول املبتكرة للتمويل ومبادرات جريئة. لهذا، ندعو الحكومة إلى 
عدم اختزال إصالح القطاع العمومي في خوصصة مقاوالت عمومية، 

ألننا ال نريد أن نعيد تجربة »السمير« املريرة.

السيد الوزير، نريد أن نلمس مجهود اإلستثمار العمومي في أثره 
على تحسين مؤشرات التنمية البشرية، على معالجة التفاوتات املجالية 
والحد من الفوارق اإلجتماعية، والولوج املنصف والعادل للخدمات 
دور  على  واإلشتراكية،  التقدم  في  نؤكد  لهذا،  األساسية.  العمومية 
الدولة في إعادة ترتيب األولويات، في التوجيه، في الضبط، وفي التدخل 
إلى  العمومي  اإلستثمار  وتوجيه  األساسية  الخدمات  وتقديم  لتوفير 
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دعم مخططات اقتصادية وصناعية تنموية كبرى، قطاعات حيوية 
اقتصادية وإجتماعية وتعزيز البنيات التحتية وتقوية الطلب العمومي.

السيد الوزير، لقد كان أملنا في أن تشكل مناقشة مشروع القانون 
املالي هذا فرصة ومحطة لتقييم اإلستراتيجيات الوطنية واملخططات 
القطاعية كمخطط »املغرب األخضر« الذي كان الرهان عليه كثيرا 
في تحقيق األمن الغذائي وتحسين األوضاع املعيشية لساكنة العالم 
القروي والنهوض بالفالحة املعيشية، وكذلك مخطط التسريع الصناعي 
الذي نتساءل عن عدد مناصب الشغل الحقيقية املحدثة من خالله، 
وعن القيمة املضافة للتصنيع من أجل ضمان إقالع اقتصادي حقيقي، 
لها  منحت  اإلقتصادي  التسريع  ومنطقة  الحرة  املناطق  وأن  خاصة 

مجموعة من اإلمتيازات والتحفيزات الجبائية.

أكثر  من  ببالدنا  السياحة  قطاع  إن  شك،  دون  الوزير،  السيد 
القطاعات تضررا، وأعلنت الحكومة عن إبرام عقد برنامج لصالحها، 
إال أننا نتساءل عن مصير باقي القطاعات التي لم تسترجع عافيتها بعد 
ومصير آالف األسر التي فقدت مصادر رزقها، لذلك كان على الحكومة 
جرد ودعم كل القطاعات واألنشطة واملهن املتضررة، وتحديد آليات 
واألبناك  واملقاوالت  الشغيلة  ممثلي  بين  تشاركية  بطريقة  ملواكبتها 

والجماعات الترابية.

السيد الوزير، إننا في التقدم واإلشتراكية، نعتبر أن تعميم الحماية 
توزيع  اإلجتماعية ونحو  العدالة  إقرار  نحو  اإلجتماعية خطوة مهمة 
للنقاش،  قابل  غير  التضامن  مبدأ  كان  وإن  البالد.  لخيرات  منصف 
لكونه يشكل أساسا العيش املشترك ويعزز اللحمة الوطنية، فإن األمر 
طرح علينا عالمات استفهام كبرى حول الطريقة اإلنتقائية التي تم 
بها، بحيث أننا في التقدم واإلشتراكية، لم ولن نقبل استهداف الطبقة 
املتوسطة، بل كّنا نتوخى اجتهاد الحكومة لضمان تمويل قار يضمن 
ديمومة التغطية الصحية وكل السياسات والبرامج اإلجتماعية، وذلك 
عبر مباشرة إصالح جبائي عميق وجدي، يقوم على العدالة واملساواة 
الضريبية وعلى محاربة الغش والتملص الضريبيين، وتوسيع الوعاء 
الضريبي، وتوفير شروط تحفيز الطبقة املتوسطة بل كنا نتوخى اجتهاد 
وكل  الصحية  التغطية  ديمومة  يضمن  قار  تمويل  لضمان  الحكومة 
السياسات والبرامج اإلجتماعية، وذلك عبر مباشرة إصالح جبائي عميق 
الغش  محاربة  وعلى  الضريبية،  واملساواة  العدالة  على  يقوم  وجدي 
والتملص الضريبيين وتوسيع الوعاء الضريبي، وتوفير شروط التحفيز 
املهيكل،  اإلقتصادي  في  املهيكلة  الغير  لألنشطة  التدريجي  لإلندماج 
ومحاربة الريع واالحتكار وإصالح يشمل أيضا الجبايات املحلية وتقوية 

مداخيل الجماعات الترابية.

وعلى هذا األساس، تقدمت املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
بمقترحات تعديالت من أجل إقرار ضريبة على الثروة، وإقرار ضريبة 
على الدخول واألرباح الفالحية الكبرى، وإقرار رسم خاص بالعقارات 
املعاد تثمينها بعد تحويل األرا�سي الفالحية إلى املناطق الحضرية، عالوة 

على مقترحات تعديالت أخرى على غرار توسيع مهام صندوق النهوض 
بتشغيل الشباب إلى إحداث خدمة وطنية تتوجه باألساس إلى املناطق 

القروية واملناطق الجبلية واملناطق النائية لفك العزلة والتهميش عنها.

كانت  استثنائية وصعبة  نعيش ظرفية  فعال  إننا  الوزير،  السيد 
تستلزم قانونا ماليا استثنائيا بإجراءات وتدابير بحجم رهانات املرحلة 
نعبر عن خيبة  أن  إال  يمكننا  أنه ال  إال  توجهاته،  ترجمة  قادرة على 
أملنا من هذا املشروع الذي لم يستطع التأسيس إلصالحات جوهرية 
مستخلصة من دروس وعبر الجائحة، بل ظل لألسف حبيس املقاربة 
على  واإلقتصادية  املالية  التوازنات  هاجس  على  القائم  التقليدية 

حساب التوازنات اإلجتماعية.

كما أن الحكومة لألسف لم ترفق هذا املشروع بمخطط متكامل 
الفاعلين  فيه  وتشرك  والوسائل  األهداف  حيث  من  ومضبوط، 
السياسيين والفرقاء اإلجتماعيين وغيرهم. وفي هذا اإلطار، فقد سبق 
أن أكدنا في التقدم واإلشتراكية على حاجة بالدنا إلى تعاقد وطني جديد 
يتالزم فيه البعد اإلقتصادي واإلجتماعي مع البعد الديمقراطي، مع 

البعد السيا�سي والثقافي والبيئي.

السيد الوزير، إن هذا املشروع يأتي في السنة األخيرة من هاته الوالية 
التشريعية، وكان يمكن أن يشكل فرصة لتدارك الحكومة إلخفاقاتها 
السياسوية  الحسابات  في  الخوض  فضلت  مكوناتها  لكن  وعجزها، 
التنموية  القضايا  حمل  إلى  تبادر  أن  عوض  الضيقة،  واإلنتخابوية 
اليومي  املعيش  على صعوبات  باألسبقية  تنكب  أن  الحيوية، عوض 
للمواطنات واملواطنين والتي تفاقمت مع تداعيات الجائحة الوبائية، 
مع التدبير االرتجالي واملرتبك لهاته األغلبية الحكومية، وهو ما يظهر 
جليا من خالل تقديم الحكومة لعشرين لعشرون تعديل إضافي لهذا 
املشروع في آخر لحظة، شأنها في ذلك شأن القرارات املرتبكة واملتضاربة 
التي أصدرتها الحكومة أحيانا في منتصف الليل، حتى أضحت تنعث 
هاته الحكومة بحكومة منتصف الليل، وهو مع سبق أن نبهنا إليه في 
التقدم واإلشتراكية وال�سيء الذي يضع هاته األغلبية الحكومية أمام 
مسؤولياتها، أغلبية حكومية أبت إال أن تخلف املوعد مع اإلصالح، 
أبت أن تخلف املوعد في ظرفية دقيقة وصعبة، أبت أغلبية حكومية، 
أبت أن تخلف املوعد مع انشغاالت، مع تطلعات، مع هموم وانتظارات 

مختلف أوساط وشرائح املغاربة.

لكل هاته اإلعتبارات، فإن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية 
ستصوت ضد هذا املشروع لقانون املالية والسالم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير إذا ارتأيتم تقديم مجموعة 
من املالحظات على ضوء مداخالت السادة الرؤساء والسادة النواب 
لكم الكلمة مشكورا، وبعد ذلك سننتقل إلى جلسة تشريعية متعلقة 
بمشروع قانون رقم 066.20 لتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 املتعلق 
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بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع مادة فريدة. السيد الوزير لكم الكلمة.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد وزير عيدوية،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

يسعدني أن أقف مجددا أمام مجلسكم املوقر جوابا على تدخالت 
السيدات والسادة رؤساء وممثلي الفرق واملجموعة النيابية بمناسبة 
املناقشة العامة للجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 2021، 
وقبل الخوض في تفاصيل هذا الجواب البد أن نتوقف عند نقطتين 

هامتين:

امللك حفظه هللا  التي زفها جاللة  بالبشرى  تتعلق  النقطة األولى 
مكثفة  عملية  بإطالق  السامية  توجيهاته  إعطاء  من خالل  للمغاربة 
يؤكد  ما  وهو  املقبلة،  األسابيع  في  كوفيد19-  فيروس  ضد  للتلقيح 
الحرص املتواصل لجاللته خالل كل مراحل هذه األزمة على السالمة 
الصحية للمواطنين وعلى التخفيف من معاناتهم، وهذا ما سيفتح لنا 
باب األمل ونحن نتدارس مشروع قانون املالية لسنة 2021 من أجل 
استشراف آفاق انجالء هذه الجائحة وعودة الحياة وعجلة اإلقتصاد 
إلى الدوران بشكل طبيعي، وال يمكنني إال أن أؤكد لكم من هذا املنبر 
تجند كل املصالح الوزارية املعنية إلى جانب اإلدارة الترابية والقوات 
األمنية والقوات املسلحة امللكية من أجل تفعيل التوجيهات امللكية 
الوطنية  العملية  لهذه  الجيد  والسير  اإلعداد  على  بالسهر  السامية 

واسعة النطاق، سواء على املستوى الصحي أو الوجيستيكي أو التقني.

وتتعلق النقطة الثانية بالخطاب امللكي السامي بمناسبة الذكرى 
الخامسة واألربعين للمسيرة الخضراء والذي أكد من خالل جاللته على 
أن املغرب سيظل ثابتا في مواقفه، ولن تؤثر عليه اإلستفزازات العقيمة 
بها األطراف األخرى، وعلى أن املسيرة  التي تقوم  اليائسة  واملناورات 
بالعمل على ترسيخ مغربية  الخضراء هي مسيرة متجددة ومتواصلة 
املستوى  على  للتنمية  قاطرة  وجعلها  الدولي  الصعيد  على  الصحراء 

اإلقليمي والقاري.

ومن هذا املنطلق نؤكد تجند الحكومة تحت القيادة النيرة لجاللة 
امللك حفظه هللا للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وعدم التخلي عن 
شبر واحد من الصحراء املغربية، موازاة مع اإلنكباب على مواصلة إنجاز 
مختلف املشاريع التنموية واإلجتماعية التي أطلقها جاللته بأقاليمنا 
الجنوبية، وجعلها قطبا تنمويا رائدا، وصلة وصل بين املغرب وعمقه 

اإلفريقي.

أن  بداية  أود  الجلسة،  القيمة خالل هذه  تفاعال مع تدخالتكم 
أتوجه بالشكر واإلمتنان لكافة النائبات والنواب املحترمين، في األغلبية 

النقاش بخصوص  واملعارضة، على تعبئتهم وانخراطهم، طيلة مسار 
مشروع قانون املالية لهذه السنة، في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها 
بالدنا ويعيشها العالم أجمع، وما ذلك إال امتداد ملا أبان عنه مجلسكم 
التعبئة  إطار  في  وفاعل،  قوي  وانخراط  عال  وطني  من حس  املوقر 
الوطنية الجماعية في مواجهة األزمة غير املسبوقة لهذه الجائحة، تحت 

القيادة النيرة، لجاللة امللك، حفظه هللا.

والتنمية  املالية  لجنة  رئيس  للسيد  بالشكر  أتقدم  أن  أود  كما 
اإلقتصادية، وأن أتقدم بالشكر لكل رؤساء الفرق واملجموعات النيابية 
والسيدات والسادة النواب أعضاء هذه اللجنة، وكل اللجان القطاعية 
على انخراطهم الجدي في النقاش واشتغالهم املتواصل وإلى أوقات جد 

متأخرة من الليل من أجل التصويت على هذا املشروع.

عيسلدعت وعيسردة،

األخيرة،  السنوات  طيلة  املحترمة،  مؤسستكم  مع  أّسسنا  لقد 
ومد  والشفافية،  والتعاون  املتبادل  اإلحترام  على  مبنية  لعالقة 
السيدات والسادة النواب بكل املعطيات الكفيلة بتمكينهم من اإلحاطة 
إغنائها.  في  الفاعلة  واملساهمة  املالية،  قانون  مشروع  جوانب  بكل 
املرتبطة  األزمة  تدبير  إطار  في  التوجه،  توطيد هذا  وقد حرصنا على 
بجائحة كوفيد19-، من خالل إطالع مؤسستكم بصفة دورية على كل 
املستجدات واإلجراءات التي تم اتخاذها ملواجهة هذه األزمة، وقّدمنا 
لكم في شهر يوليوز أول مشروع قانون مالية معّدل بعد مرور30 سنة. 
كما عرضنا عليكم بداية شهر غشت، مخطط تنزيل التوجيهات امللكية 
السامية املتضمنة في خطاب العرش، وفتحنا مع مجلسكم النقاش 
والرهانات   ،2021 لسنة  املالية  قانون  مشروع  إعداد  سياق  حول 

املرتبطة به في شهر شتنبر.

وقبل الشروع في مناقشة هذا املشروع، قمنا بمدكم بكل املعطيات 
التي تقدمتم بطلبها، والتي تنضاف إلى13 تقرير اشتغلت عليه أطر وزارة 
بالتعاون مع كل القطاعات الوزارية واملؤسسات  اإلقتصاد واملالية، 

ألسابيع طويلة.

وقد تجسد هذا التوجه كذلك، من خالل حرصنا على التفاعل، بكل 
إيجاب، مع تعديالتكم ومقترحاتكم في إطار املناقشة العامة. وال يمكنني 
إال أن أعبر عن اعتزازي بإجماع كل الفرق واملجموعة النيابية على أن 
السياق الدقيق الذي تمر به بالدنا، في ظل هذه األزمة غير املسبوقة 
وضرورة توفير التمويل الالزم للمشروع املجتمعي الكبير الذي أطلقه 
صاحب الجاللة، نصره هللا، بتعميم التغطية الصحية اإلجتماعية لكل 
املغاربة، يتطلب تضامنا أكثر قوة من كل فئات الشعب املغربي، ولعل 
هذا اإلجماع حول مبدأ التضامن هو الذي جعلنا نتفاعل إيجابا مع 

تعديالت غالبية الفرق في األغلبية واملعارضة.

الالزم  التوازن  خلق  أجل  من  التضامنية  باملساهمة  يتعلق  فيما 
بين كل شرائح املساهمين الذاتيين منهم واملعنويين، وهكذا تم الرفع 
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من الحد األدنى للمساهمة بالنسبة لألشخاص الذاتيين إلى 240 ألف 
درهم سنويا، أي أن األشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 
ألف درهم سيساهمون ب %1,5، وفي املقابل تم تقليص الحد األدنى 
بالنسبة ملساهمات املقاوالت إلى مليون درهم مع تطبيق هذه املساهمة 

وفق نسب تصاعدية تتراوح ما بين 1,5 إلى 3,5 %.

كما تفاعلنا كذلك بكل إيجاب مع باقي التعديالت واملقترحات القيمة 
والغنية املقدمة سواء من طرف األغلبية أو املعارضة، فمن أصل 185 
تعديل تم التقدم بها، 178 همت الجزء األول وتم قبول 49 تعديال أكثر 

من 40 % منها من فرق املعارضة. ومن أهم التعديالت التي تم قبولها:

أوال: اإللغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل 
الديون العمومية املستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020؛

ثانيا: رفع سقف اإلستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل 
على التفويتات املتعلقة بالسكن إلى أربع ماليين درهم، وتمديد أجل 

اإلستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021؛

ثالثا: تعديل شروط اإلعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية 
تشغيل الشباب، خاصة عبر الرفع من سن ومدة اإلستفادة على التوالي 

من 30 إلى 35 سنة، ومن 24 شهر إلى 36 شهر؛

رابعا: تخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في 
رأس املال من 1 إلى 0,5 %؛

للفوائد  بالنسبة  الضريبة  من  اإلعفاء  على  التنصيص  خامسا: 
املدفوعة لألشخاص الذاتيين املقيمين غير الخاضعين للضريبة على 
برسم  أواملبسطة  الحقيقية  الصافية  النتيجة  نظام  وفق  الدخل 
سندات اإلقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة، وذلك إلى غاية 

31 ديسمبر 2021 وتدفع فوائدها ألول مرة في سنة 2021؛

سادسا: التنصيص على الطابع السنوي لإلقراراملتعلق باملساهمة 
املهنية املوحدة، مع التأكيد على إمكانية دفع الربع السنوي أو السنوي 
لهذه املساهمة حسب االختيار املعبر عنه في اإلقرار، هذا مع وجوب تالزم 
إختيار نظام املساهمة املهنية املوحدة، مع اإلنخراط في نظام التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض وفق النصوص التشريعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل؛

التركيبية من  سابعا: خفض رسم اإلستيراد املطبق على األلياف 
البوليستيرات من 17,5 إلى 2,5 %؛

ثامنا: الرفع من الضريبة الداخلية على اإلستهالك املفروضة على 
السيكار وتبغ الشيشة في إطار الجهود الرامية إلى الحد من استهالك هذه 

املواد املضرة بصحة املستهلك؛

تاسعا: التنصيص على تطبيق الجزاءات الجنائية في حالة تمكين 
الغير من اإلفالت من الضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على 
خصم منها أو استرجاع مبالغ بغير حق، وكذا في حالة إصدار فاتورة 

صورية ولو كان ذلك ألول مرة، هذا مع استثناء الشكايات املتعلقة 
املخالفات  لجنة  على  اإلحالة  من  الفاتورات  من  النوع  هذا  بإصدار 
الضريبية، وإعطاء الصالحية لوزير املالية إلحالة الشكاية مباشرة إلى 

وكيل امللك.

عيسلدعت وعيسردة،

لقد حرصت على اإلصغاء بكل إمعان لكل التدخالت وما تضمنته 
من مالحظات ومقترحات وتنويه أو نقد، وأود في إطار التفاعل معكم 
أن أؤكد بأننا اليوم، أننا اليوم أمام سياق خاص ودقيق يفرض علينا 
حشد الطاقات وتوجيهها نحو املستقبل وتحويلها إلى دينامية اقتراحية، 
بدال عن الخوض في املقارنات بين من أحدث أكبر عدد من املناصب 
ومن حقق أكبر معدالت النمو إلى آخره... في تغييب كامل للسياقات 
التي تشكلت واشتغلت فيها كل حكومة، مع تقديم قراءات تجزيئية أو 
غير متوازنة ملا تم إنجازه بإيجابياته وسلبياته. فكلنا متفقون بأن هذه 
األزمة أبانت عن مجموعة من النواقص ومكامن الهشاشة في بنيتنا 
اإلقتصادية واإلجتماعية، ولعل من أبرز تجلياتها هو أن ثلثي األسر 
املغربية تعيش من القطاع غير املهيكل، وال تتوفر على حماية إجتماعية، 
هذا إلى جانب ارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية، وهذا ما 
أكد عليه جاللة امللك حفظه هللا، في خطبه األخير. وهذا ليس مرتبطا 
بحكومة معينة، بل يتعلق بتراكم سنوات، فال يمكن ألحد أن ينكر بأن 
بالدنا حققت كذلك مجموعة من التراكمات اإليجابية على مستوى 
تفتقده  الذي  اإلستقرار  على  والحفاظ  الديمقراطي،  املسار  توطيد 
العديد من دول الجوار، وتوطيد التوازنات املاكرو اقتصادية، وتطوير 
مجموعة من اإلستراتيجيات القطاعية، وإنجاز عدد كبير من األوراش 
الكبرى املهيكلة، وتحقيق مستويات كبرى من التقدم على مستوى ولوج 
الفئات الهشة للخدمات األساسية، ولعل املؤشرات املاكرو اقتصادية 
شاهدة على ذلك، فقد تضاعف الناتج الداخلي الخام لبالدنا بين سنتي 
اإلستثمارات  وتضاعفت  درهم،  مليار  ألف  ليتجاوز   2019 و   2000
العمومية بثالث مرات ليس فقط على مستوى التوقع، بل كذلك على 

مستوى اإلنجاز الذي قارب 80 %.

أما على املستوى القطاعي فقد الحظت أن بعض التدخالت قد 
تطرقت بالتحليل والنقد في بعض األحيان للعديد من اإلستراتيجيات 
القطاعية، وهنا أرى أنه يجب علينا أن نكون موضوعيين عند مقاربتنا 
ملا تحقق أو لم يتحقق على مستوى مختلف اإلستراتيجيات. فمن باب 
أنها نواقص تعتري  اإلنصاف واملوضوعية أن ال نقف عندما نعتقد 
أيتها السيدات والسادة، حققت  تفعيل إستراتيجية محددة. فبالدنا 
مكاسب كبيرة بفضل إطالق هذه اإلستراتيجيات، سواء على مستوى 
خلق فرص الشغل، أو جلب اإلستثمارات، أو التحول على مستوى بنية 

ميزاننا التجاري واإلقتصاد الوطني ككل.

وفي املقابل، يقت�سي التقييم املوضوعي ملختلف اإلستراتيجيات التي 
أطلقتها بالدنا خالل السنوات األخيرة أن نقف على ما لم يتم تحقيقه من 
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أهداف، وأن نستخلص الدروس من أجل أن يستجيب الجيل الجديد 
من اإلستراتيجيات الذي دعا له جاللة امللك حفظه هللا، في خطاب 
العرش من ضرورة إعادة ترتيب األولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي 

وتناف�سي ونموذج اجتماعي أكثر إدماج.

عيسلدعت وعيسردة،

أعتقد أنه من دابا التناقض أن نقول بأن الحكومة لها أجندات أو 
أسبقيات غير تلك التي ينتظرها املغاربة وحدد ما معاملها جاللة امللك 
بالكساد وغياب  الحكومة  الوقت هذه  نفس  في  وننعت  حفظه هللا، 
بكل  الحكومة  تجندت  فقد  جاللة،  مبادرات  على  واالرتكاز  اإلبداع 
مكوناتها وبما ينبغي من الفعالية والسرعة من أجل تنزيل التوجيهات 
امللكية السامية في مواجهة الجائحة من خالل تعبئة كل اإلمكانيات 
للمواطنين  الدعم  وتقديم  أوال  املواطنين  على صحة  الحفاظ  بهدف 
الذين فقدوا مصدر رزقهم جراء الحجر الصحي ودعم املقاوالت من 
أجل الحفاظ على مناصب الشغل، أال يعتبر اجتهادا تقديم 21 مليار 
درهم من الدعم ملا يفوق من 5 ماليين من األسر %45 فيها منها في العالم 
القروي وحوالي مليون أجير في وقت قيا�سي وفي ظرف استثنائية؟ أال 
يعتبر اجتهادا تمكين ما يفوق من 77 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغرى 
ومتوسطة من الولوج للتمويل بضمان يفوق %90 من طرف الدولة و 
بنسبة فائدة ال تتجاوز %3.5 أال يعتبر اجتهادا إعداد أول قانون مالية 

معدل بعدما مرور 30 سنة.

أما بخصوص ما جاء به مشروع قانون املالية من توجهات فنحن 
نعتز بأن تكون أولوياته هي تنزيل التوجيهات امللكية السامية املتضمنة 
امللك  ثورة  وذكرى  املجيد،  العرش  عيد  بمناسبة  جاللته  في خطب 
والشعب، وافتتاح السنة التشريعية. كما أن هذه التوجيهات لم تكن 
موجهة فقط للحكومة بل كانت موجهة ملختلف الفاعلين وعلى رأسهم 
البرملان من خالل تأكيد جاللته في خطاب العرش »وهنا أتوجه للقوى 
الوطنية دون استثناء وأخاطب فيها روح الغيرة الوطنية لتجاوز هذه 
املرحلة ومواجهة تداعياتها االقتصادية واالجتماعية وعلينا أن نجعل 
من املكاسب املحققة في هذا الظرف القصير منعطفا حاسما لتعزيز 
تقتضيها  التي  اإلصالحات  وتسريع  املغاربة  أظهرها  التي  القوة  نقط 

املرحلة واستثمار الفرص التي تتيحها« انتهى النطق امللكي السامي.

ومن هذا املنطلق فقد عملت الحكومة على التفاعل الفوري مع 
الخطب امللكية السامية حيث أنه 5 أيام من فقط بعد خطاب العرش 
قمنا بعرض مخطط عملي لتنزيل التوجيهات امللكية وعرضناه عليكم 
تزامنا مع االجتماع املخصص إلخبار لجنة املالية والتنمية االقتصادية 
عليه  أطلق  الذي  االستراتيجي  االستثمار  صندوق  إحداث  بمرسوم 

جاللته إسم »الصندوق محمد السادس لالستثمار«.

كما قمنا بالتوقيع على ميثاق اإلنعاش االقتصادي والشغل وعلى 
عقد برنامج مع قطاع السياحة مع األجرأة الفعلية والفورية لاللتزامات 

الحكومة في هذا اإلطار وقد تم إقرار تعويض شهري من يوليوز إلى غاية 
نهاية هذه السنة مع التكفل بالنفقات املرتبطة بالتعويضات العائلية 
ونظام التغطية الصحية اإلجبارية لفائدة األجراء واملتدربين التابعين 
ملؤسسات اإليواء السياحي املصنفة ووكاالت األسفار والنقل السياحي 
وكذا املرشدين السياحيين املؤمنين بصندوق الضمان الوطني للضمان 
يوليوز  األشهر  برسم  التعويضات  وهذه  صرف  تم  وقد  االجتماعي، 
وغشت وشتنبر لفائدة 47 ألف أجير بالقطاع، كما استفادت املقاوالت 
العاملة بهذا القطاع من تأجيل دفع املساهمات االجتماعية املستحقة 
للصندوق الوطني للضمان االجتماعي خالل نفس الفترة، ومن منتوج 
إضافي هو ضمان إقالع لإليواء السياحي والذي يمنح ضمانا يتراوح ما 
بين في 80 و%90 بالنسبة للقروض املمنوحة لفائدة مؤسسات اإليواء 

السياحي املتضررة من هذه األزمة.

كما أن الحكومة منكبة على وضع اآلليات الكفيلة بتفعيل صندوق 
محمد السادس لإلستثمار في األسابيع القليلة القادمة، باملوازاة مع وضع 
اللمسات األخيرة على مشروع القانون الذي يق�سي بتخويله الشخصية 

املعنوية في أفق عرضه قريبا على مجلسكم املوقر.

والبد أن اوضح هنا مسألة هامة، فعندما نتحدث عن ضخ 120 
مليار درهم في اإلقتصاد الوطني إلنعاشه، فإن ذلك سيتم من خالل 
تمكين املقاوالت من اإلستفادة من 75 مليار درهم كقروض مضمونة 
من طرف الدولة، موازاة مع إطالق استثمارات تقدر ب45 مليار درهم 
عبر صندوق محمد السادس لإلستثمار، وإذا ما أضفنا استثمارات هذا 
الصندوق إلى استثمارات امليزانية العامة للدولة واملؤسسات واملقاوالت 
العمومية والجماعات الترابية املبرمجة برسم سنة 2021 والتي تقدر 
ب 185 مليار درهم، فإن مجموع اإلستثمارات العمومية برسم 2021 
سيبلغ 230 مليار درهم، وهذه دالئل أيتها السيدات والسادة على أننا 
أمام تصور عملي واضح للحكومة لتنزيل التوجيهات امللكية السامية، 
وال يتعلق األمر بوعود أو زرع لعمل وهمي وإن كان زرع العمل بمختلف 

تجلياته في نفوس املغاربة يعد شيئا إيجابيا في هذه الظرفية الصعبة.

املواطن  جانب  إلى  نقف  أن  هو  ومازال  األول  هاجسنا  كان  لقد 
املغربي في ظل هذه الظرفية، فكل التدابير املتخذة لتمكين املواطنين 
املغاربة الذين فقدوا مصدر رزقهم خالل هذه الجائحة من اإلستفادة 
من الدعم وتقوية صمود املقاوالت املتضررة، تندرج في إطار التجاوب 
التدابير  أن  كما  معاناتهم،  من  والتخفيف  املواطنين  انتظارات  مع 
املتضمنة في مشروع قانون املالية 2021 هي استمرار لنفس التوجه، 
فتعميم التغطية الصحية هولصالح املواطن املغربي البسيط الذي ال 
يتوفر على دخل محدود أو ليس له أي دخل، فحوالي 22 مليون مغربي 
سيستفيدون من هذا الورش وما يزيد عن 10ماليين منهم يعيشون في 
وضعية الهشاشة وكانوا مسجلين في إطار راميد، واليوم سيتمكنون 
من اإلستفادة من تغطية صحية إجبارية كنظرائهم من املغاربة الذين 
يشتغلون في القطاعين العام والخاص أو يمارسون مهنا أو أعماال حرة، 
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وإنعاش اإلقتصاد الوطني هو لصالح املواطن املغربي كذلك، فضخ 
120 مليار درهم في اإلقتصاد الوطني سيمكن مما الشك فيه من إعطاء 
دفعة قوية للمقاولة الوطنية، وخاصة منها الصغيرة جدا والصغرى 
واملتوسطة لكي تخلق فرصا للشغل للشباب خاصة في ظل تمكينهم من 
اإلعفاء من الضريبة على الدخل ملدة 3 سنوات، كما أن إصالح القطاع 
للقطاعات  توجيهها  يمكن  مالية  هوامش  توفير  من  سيمكن  العام 

اإلجتماعية واالستثمارات املدرة للشغل وهذا كذلك لصالح املواطن.

عيسلدعت وعيسردة،

إذا كان من مسؤوليتنا جميعا أن نعمل على بلورة آليات تفعيل هذه 
األوراش اإلصالحية الكبرى، فإن من مسؤوليتنا كذلك في إطار تكامل 
أدوار املؤسسات الدستورية، أن نوفر املوارد املالية لتمويلها في إطار ما 

تتيحه إمكانياتنا املالية من هوامش أو البحث عن موارد بديلة.

ونحن اليوم أمام تحد كبير، فمن جهة يجب أن ننخرط في مسار 
املديونية خالل  معدل  استقرار  بهدف ضمان  امليزانية  تقليص عجز 
السنوات القادمة، ومن جهة أخرى ينبغي أن نوفر اإلعتمادات الضرورية 
ملواكبة األوراش اإلصالحية الكبرى التي أطلقها جاللة امللك حفظه هللا، 
والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم ومواكبة مختلف البرامج 

واإلستراتيجيات القطاعية.

فرغم صعوبة هذه املعادلة فقد استطعنا في نفس الوقت أن نقلص 
عجز امليزانية من 7,5 إلى 6,5 %، وأن نوفر املوارد املالية الضرورية 
التعليم  ميزانيتي قطاعي  نرفع من  األوراش اإلصالحية، وأن  ملختلف 
والصحة بست ماليير درهم، ونرفع عدد املناصب املالية املخصصة 
لهذين القطاعين ب 3500 منصب، وهذا في حد ذاته اجتهاد كبير، ألننا 
بحثنا عن موارد بديلة ناهزت 30 مليار درهم من خالل التدبير النشيط 
للمحفظة العمومية والتمويالت املبتكرة وإقرار مساهمة تضامنية على 
العادي لإلدارة  التسيير  بتقليص نفقات  الدخول واألرباح، كما قمنا 

بحوالي ثالث ماليير درهم بين سنتي 2019 و2020.

وبالتالي، فهل من املوضوعي أن نقول بأن الحكومة اختارت الحلول 
السهلة أو غلبت منطق التوازنات املالية أو استكانت لكرم املواطنين أو 

مست الطبقات املتوسطة أو أغرقت البالد في الديون؟

على  للحفاظ  املشتركة  املسؤولية  منطق  من  ينبغي  أنه  أعتقد 
التوازنات املالية، وفي ظل ما نعيشه من سياق خاص أثر بشكل كبير 
على اقتصادنا ومواردنا املالية أن نكون أكثر موضوعية وأكثر تجردا 
في مقاربتنا للمجهودات التي بذلتها الحكومة، من أجل وضع ماليتنا 
العمومية في مسار تقليص عجز الخزينة بهدف ضمان استقرار مستوى 

املديونية.

جميع  على  العاملية  الصحية  األزمة  فرضت  فقد  تعلمون  فكما 
البلدان إختالالت في توازناتها اإلقتصادية واإلجتماعية واملالية، واملغرب 
ال يشكل استثناء في هذا املجال حيث أثرت هذه األزمة على اإلقتصاد 

الوطني الذي سيسجل انكماشا ب5,8 % خالل هذه السنة، وهو أشد 
ركود اقتصادي تعرفه بالدنا منذ أزيد من عشرين سنة، كما تأثرت 
التوازنات املاكرو اقتصادية بشكل كبير حيث أن عجز الخزينة سيصل 
إلى 7,5 % بالنظر لتراجع املوارد. وكنتيجة مباشرة لهذه اإلضطرابات 

سيرتفع معدل املديونية ليصل إلى ما يقارب 76 %.

فللحد من انعكاسات هذه األزمة على اإلقتصاد الوطني، قد اختارت 
الرفع من  الدورية عن طريق  للتقلبات  بالدنا نهج سياسات مضادة 
ميزانية اإلستثمارات العمومية، والحفاظ على القدرة الشرائية، ودعم 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة والفئة الهشة املتضررة. وفي املقابل، كان 
من الضروري اتخاذ إجراءات إستعجالية لتعبئة موارد مالية إضافية 
وبطبيعة  الدولة،  ميزانية  ودعم  الجبائية  املداخيل  تراجع  لتعويض 
الحال فقد لجأ املغرب شأنه شأن جميع الدول إلى تعبئة هذه املوارد 
اإلضافية بسرعة عبر آلية الدين ملواجهة احتياجات غير متوقعة، دفعت 
بمستويات الديون إلى نسب مرتفعة جدا بالنسبة لجميع دول العالم. 
وقد قدر صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة الدين ب20 % مقارنة مع 

سنة 2019 في الدول املتقدمة و بدرجة أقل في البلدان األخرى.

التمويل  تكلفة  فإن  الدين،  ارتفاع حجم  من  الرغم  على  أنه  إال 
انخفضت في املغرب نظرا لخفض سعر الفائدة الرئي�سي من قبل بنك 
املغرب، وكذلك بالنظر للثقة التي تحظى بها بالدنا في األسواق املالية 
الدولية، فقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على امليزانية العامة للدولة، 
حيث أن اإلعتمادات املخصصة لنفقات فوائد الدين برسم مشروع 
28,6 مليار درهم،  لتبلغ   % 2,25 انخفضت ب   2021 املالية  قانون 
مقابل 29,3 مليار درهم برسم سنة 2020. كما أن بنية الدين سليمة 
وتحترم معايير تدبير املخاطر، حيث أن حصة الدين ذي األمد القصير في 
محفظة دين الخزينة ال تتجاوز %13، وحصة الدين بالعمالت األجنبية 

ال تتجاوز 22 %.

عيسلدعت وعيسردة،

لقد جاء في عدد من التدخالت موضوع تفعيل الجهوية في عالقتها 
بالظرفية املرتبطة بجائحة كورونا، وأود هنا أن أؤكد بأن الجهوية خيار 
إستراتيجي لبالدنا ال رجعة فيه، ومن هذا املنطلق تم تحويل ما يناهز 
31 مليار درهم للجهات منذ سنة 2016، وخالل سنة 2020 وبالرغم 
من التراجع املتوقع ملوارد امليزانية العامة بحوالي 40 مليار درهم، فنحن 
نؤكد لكم من هذا املنبر التزامنا بتحويل مساهمة امليزانية العامة للدولة 
كاملة أي 3,7 مليار درهم، حيث سيتم تحويل الشطر الرابع من هذه 

املساهمة املقدر بحوالي 800 مليون درهم قبل نهاية هذه السنة.

تنزيل  كما أن الحكومة منكبة بتعاون مع املجالس الجهوية على 
الذاتية  الختصاصاتها  الجهات  ممارسة  لتفعيل  التوجيهي  اإلطار 
واملشتركة، موازاة مع تقديم املواكبة للوكاالت الجهوية لتنفيذ املشاريع 
وتسريع تفعيل املشاريع املدرجة في إطار الشطر األول من برامج التنمية 
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الجهوية، حيث تم التوقيع خالل سنة 2020 على أول عقد برنامج بين 
الدولة وجهة فاس-مكناس برسم الفترة املمتدة ما بين 2020 و2022.

عيسلدعت وعيسردة،

مع  مستمر  بشكل  التواصل  على  األزمة  بداية  منذ  لقد حرصت 
مؤسستكم املحترمة، من خالل عرض كل التدابير واإلجراءات التي تم 
اتخاذها في مواجهة آثار هذه األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية. ومما الشك 
فيه، أن هذا النهج التشاركي مع مؤسستكم املحترمة سيشكل مرتكزا 
إلعداد املراحل القادمة من منطلق إيماننا بأننا نتقاسم مسؤولية تدبير 
هذه املرحلة بما تحمله من صعوبات ينبغي تجاوزها، وتتيحه من فرص 

وتقدمه من دروس يجب استغاللها وتثمينها.

فالرهانات والتحديات التي أطرت إعداد مشروع قانون املالية لسنة 
2021 هي رهانات تفرضها من جهة حتمية مواجهة التطورات املتسارعة 
واإلجتماعية  واإلقتصادية  الصحية  وآثارها  الجائحة  لهذه  واملقلقة 
والنفسية، ومن جهة أخرى ضرورة التأسيس للمستقبل عبر معالجة 
اإلختالالت ومظاهر العجز التي أبانت عنها األزمة واالنكباب على تفعيل 
امللك، حفظه هللا، فمشروع  أطلقها جاللة  التي  الكبرى  اإلصالحات 
املوضوعية  بالقدرات  يلتزم  أو  يلتمس  واقعي  مشروع  املالية  قانون 
ملاليتنا العامة ويسعى لإلبداع في إطارها، وهو مشروع للثقة ألنه يتوجه 
لكل الفاعلين بالتزام الفعالية واملواكبة والدعم، وهو مشروع األمل 
اإلجتماعية  الحماية  مغرب  الغد،  مغرب  طريق  لتعبيد  يسعى  ألنه 
لكل املغاربة ومغرب الفرص للجميع في إطار الحق وربط املسؤولية 

باملحاسبة.

عيسلدعت وعيسردة،

حاجيات  ملواكبة  مسبوقة  غير  وآليات  إمكانيات  تسخير  تم  لقد 

اإلقتصاد الوطني في ظل هذه الجائحة، لضمان استمرار دوران عجلة 

اإلقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل رغم اإلكراهات التي 

تثقل كاهل ميزانية الدولة، بما في ذلك اعتماد مجموعة من التعديالت 

في إطار مشروع قانون املالية 2021، كلها تهدف لدعم القدرة الشرائية 

للمواطنين وتشجيع تشغيل الشباب ودعم املقاوالت الوطنية.

وفي املقابل، فعلى باقي الفاعلين اإلجتماعيين واإلقتصاديين التقاط 

هذه اإلشارات اإليجابية من أجل اإلنخراط الفاعل في تفعيل الورش 

املجتمعي لتعميم التغطية الصحية، وإنعاش اإلقتصاد الوطني عبر 

خلق أكبر عدد من فرص الشغل من خالل الرفع من وتيرة اإلستثمار.

قوة  أكثر  األزمة  هذه  من  نخرج  أن  جميعا  أملنا  جميعا،  فأملنا 

وصالبة، وثقتنا في قدراتنا هي التي ستمكننا من كسب رهانات الغد »قل 

اب1 أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وعجعل لي من يدنك 

سلطرنر نصي7ع« صدق هللا العظيم والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الوزير، إذا سمحتم مرة أخرى بإسمكم جميعا أشكر 

السيد وزير اإلقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على قدرته على اإلنصات، 

وكذلك على صبره وعلى قدرته على اإلنصات كذلك، وذلك يتجلى من 

خالل عدد من التعديالت التي كانت موضع النقاش وكذلك في نهاية 

التطوير  في  مساهمته  على  خاصة  بكيفية  وأشكره  توافق،  املطاف 

اإليجابي للعالقات بين الحكومة ومجلس النواب، لذلك السيد الوزير، 

شكرا، نمر اآلن إلى الجلسة التشريعية.
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محضر علجلسة علحردية وعلخمسين بعد عملرئتين

عيترايخ: الخميس 26 ربيع األول 1442ه )12 نونبر 2020م(.

عيرئرسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

مساء  السادسة  الساعة  من  ابتداء  دقائق  خمسة  عيتوقلت: 
والدقيقة الثانية والخمسين.

رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  الدراسة  عألعمرل:  جدول 
66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 املتعلق بنظام التبغ الخام 

والتبغ املصنع.

عيسلد علحبيب عملريك1 ائيس مجلس عينوعب، ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه.

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

يخصص مجلس النواب جلسة تشريعية تهم الدراسة والتصويت 
 46.02 رقم  القانون  وتتميم  بتغيير   66.20 رقم  قانون  مشروع  على 

املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع، الكلمة للسيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

ينص مشروع القانون املالي للسنة املالية 2021 على إحداث ضريبة 
داخلية على اإلستهالك، مطبقة على جيل جديد من منتجات التبغ 
املصنع اصطلح تسميته بالسجائر املسخنة، كبديل للسجائر التقليدية 
التي تحرق التبغ أثناء االستهالك، وبما أن هذا النوع من السجائر لم يتم 
اإلشارة إليه صراحة في الفصل 10 من القانون 46.02 املتعلق بنظام 
التبغ الخام واملصنع، يقترح توسيع محيط الفصل املشار إليه ليشمل 

كذلك السجائر املسخنة.

وبالنظر إلى كون هذه السجائر التي يتم تسويقها حاليا في املغرب 
تحتوي على نسب أعلى من القطران والنيكوتين وأول أوكسيد الكربون 
مقارنة مع املعايير الدولية ذات الصلة، يقترح كذلك تعديل القانون 
املتعلق بنظام التبغ الخام واملصنع لسن تشريعات تتما�سى واملعايير 
الدولية، فيما يخص النسب القصوى للمواد الكيمائية السالفة الذكر، 

واملحتوية عليها منتجات التبغ، وذلك بتعديل وتتميم مقتضيات املادة 
25 من الفصل الرابع من القانون نفسه أي 46.02 والتي تنص على أنه 
يجب أن تحمل كل علبة للتبغ املصنع باإلضافة للبيانات املنصوص 
أول  نسبة  إضافة  أجل  من  وذلك  والنيكوتين  القطران  نسب  عليها 
أوكسيد الكربون، وستتحدد النسب القصوى للمواد الكيمائية على 

منتجات التبغ وطرق تطبيقها بنص تنظيمي.

وموازاة مع هذه التعديالت املقترحة على املادتين 10 و25 سيتم 
إدخال بعض التعديالت األخرى على هذا القانون والتي تهم:

أوال: تعريف فئات التبغ املصنع، املادة 10؛

ثانيا: حذف -وهذا تعديل ديال البارحة-، حذف التنصيص على 
أنواع التبغ األخرى املعدة للتدخين املشار إليها في املادة 10؛

بحركات  املتعلقة  بالسجالت  إلكترونيا  اإلحتفاظ  إمكانية  ثالثا: 
دخول التبغ املصنع وخروجه؛

مادة  إضافة  اللجنة،  ديال  تعديل  أو  أيضا  إضافة  وهذه  رابعا: 
جديدة هي 24 مكررة والتي تهم منع صنع أو استيراد وتوزيع منتجات 
التبغ املصنع غير الواردة في الفصل 10 من القانون مع التنصيص على 
ضرورة موافقة اللجان املختصة املنصوص عليها في املراسيم املتخذة 

لتطبيق القانون السالف الذكر؛

تحصيل  على  التنصيص  أيضا  التعديل  وهذا  التنصيص  وأخيرا 
 21-16-14-13-12 املواد  بأحكام  اإلخالل  عن  املترتبة  الغرامات 

مكررة24- مكررة25- من هذا القانون.

وأخيرا سن العقوبات عدم اإلمتثال ملقتضيات املادتين 21 مكرر 
و24 مكررة، والسالم عليكم.

عيسلد عيرئيس:

لكنها  الفريدة،  املادة  على  التصويت  عملية  إلى  اآلن  نمر  شكرا، 
مكررة25--34-26-33،   24-16-12-10-7 املادة  مواد:  عدة  تتضمن 
كما  القانون  املكونة ملشروع  للتصويت  برمتها  الفريدة  املادة  أعرض 

عدلتها وصادقت عليها اللجنة:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم 
القانون رقم 46.02 املتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ املصنع.

يوم الغد على الساعة العاشرة صباحا، شكرا.
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محضر علجلسة عيبرنلة وعلخمسين بعد عملرئتين

عيترايخ: الجمعة 27 ربيع األول 1442ه )13 نونبر 2020م(.

عيرئرسة: السيد الحبيب املالكي، رئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: ستة ساعات وثمانية عشر دقيقة، ابتداء من الساعة 
العاشرة صباحا والدقيقة الثانية عشر.

جدول عألعمرل: الدراسة والتصويت على الجزء األول من مشروع 
قانون املالية رقم 65.20 للسنة املالية 2021.

عيسلد علحبيب عملريك1، ائيس مجلس عينوعب ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين،

افتتحت الجلسة.

 65.20 املالية رقم  قانون  الدراسة على مشروع  نواصل  أن  قبل 
للسنة املالية 2021، تم اجتماع باألمس، بعد الجلسة التي قضيناها، 
جميعا على ضرورة عقلنة عملية التعديالت على أساس احترام النظام 
الداخلي. بمعنى آخر، البد من تقديم التعديل في دقيقة واحدة بدون 
في  تم  وما  التراكم،  أساس  على  نشتغل  ألننا  تعليق،  بدون  تعليق، 
الجلسة مدة ساعات طوال نعتبره كافي جدا لتوضيح مواقف كل مكون 
من مكونات املجلس، لذلك أطلب منكم حد أدنى من التعاون حتى 
نحترم هاد اليوم يوم الجمعة، هناك إكراهات متعددة البد من احترامها 

كذلك، فشكرا على تفهمكم.

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

نواصل الدراسة على مشروع قانون املالية رقم 65.20 للسنة املالية 
2021، ونستهلها بالتصويت على الجزء األول من هاد املشروع على أن 
في  الثاني منه، وبطبيعة الحال  تتم املناقشة والتصويت على الجزء 

النهاية على مشروع قانون املالية برمته ابتداء من الزوال.

نشرع اآلن السيدات والسادة النواب، السيد الوزير، في التصويت 
على مواد الجزء األول املتعلق باملعطيات العامة للتوازن املالي.

الباب األول

األحكام املتعلقة باملوارد العمومية )من املادة 1إلى املادة 16(:

املادة 1:

املوافقون: 25

املعارضون: 14

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة 2 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 27

املعارضون: 15

املمتنعون :ال أحد

من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  املالية  قانون  3 من مشروع  املادة 
النائبين عمر بالفريج ومصطفى الشناوي، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل فايت لنا قدمناه هو عند عالقة باإلعفاءات، كنطالبوا 
بالرفع من اإلعفاءات على لحوم الدواجن وباألخص الدواجن واألغنام 
من طرف القوات املسلحة امللكية ولفائدتها، لسبب بسيط كنعتبروا 
بأن عندنا اإلكتفاء الذاتي في هاد املجال، وبأن خصنا ندعموا املنتوج 

الوطني باألخص في الدواجن واألغنام، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون، صبرح علخي7،

هاد التعديل غير مقبول ألن هاد اإلعفاء يهم القوات املسلحة امللكية 
في التزود من اللحوم في ظروف جيدة تراعي شروط الحفظ والتبريد 
فيما  وخاصة  محليا  توفيرها  يصعب  التي  املنتجات  لهاد  الضرورية 

يخص األقاليم الصحراوية.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت :

املوافقون : 01

املعارضون: 37

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة 3 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 31

املعارضون : 20
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املمتنعون : ال أحد

املادة 4 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، نفس العدد:

املوافقون :31

املعارضون :20

املمتنعون :ال أحد

عفوا، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

إيال غانصوتو على املادة برمتها راه تحتوي على مجموعة من الفصول 
يجب التصويت عليها السيد الرئيس وكذلك فيها تعديالت في قلب املادة 

الثالثة برمتها وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

حسب ما توصالت به من طرف اإلدارة املعنية تعديل واحدا من 
طرف النائبين بال فريج ومصطفى الشناوي، تماما إذن متفقين السيد 

النائب؟ تسهيال ملأموريتنا إذا كان ذلك ممكن.

نعم، التصويت حول أي مادة؟ ال تمت عملية التصويت تيصعاب 
السيد النائب إعادة التصويت غادي يكون فيه تشكيك ملا نقوم به..

طيب، شكرا، املادة 4 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون : 34

املعارضون: 19

املمتنعون: ال أحد

9 مكرر، ورد  املالية الفصل  5 من مشروع قانون  أعرض املادة 
بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة الكلمة ألحد مقدمي 

هذا التعديل.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

التعديل السيد الرئيس عندنا في املادة 5 ما عندناش تعديل..

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

حيث بالنسبة لنا السيد الرئيس دوزنا املادة 4 ياك ؟ التصويت على 
املادة 4..

عيسلد عيرئيس:

نستمعو لبعضنا من فضلكم

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

اآلن التصويت على املادة 4 وال ال هذا هو السؤال ديالنا.

عيسلد عيرئيس:

كيفاش

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

املادة 4

عيسلد عيرئيس:

احنا في املادة 5 السيد النائب وأطلب منكم تقديم التعديل بالنسبة 
للمادة 5 تسعة مكرر.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

السيد الرئيس، إال اسمحتمو غير باش تفكرونا في التصويت اللي 
جبتو في املادة 4 ديالنا، التصويت على املادة 4 غير تذكير بالتصويت ما 

قلناش التصويت، احنا معكم احنا ما كنطلبوش إعادة التصويت..

عيسلد عيرئيس:

عملية  تنطلق  عندما  الوراء  إلى  الرجوع  تيصعاب  النائب  السيد 
التصويت وصوتنا..

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

السيد الرئيس، احنا ما كنطلبوش إعادة التصويت كنقولو تذكرنا 
الرئاسة بالتصويت على املادة 4 كما سجلتموه، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

املوافقون : 34

املعارضون: 19

املمتنعون: ال أحد

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

السيد الرئيس احنا راه موافقين على املادة 4.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب، تفضل.
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عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

بالنسبة لنا املادة 3 معارضين لها وبالنسبة لنا املادة 4 موافقين 
عليها، ولكن ما تعرضاتش في التصويت.

عيسلد عيرئيس:

ال عرضناها للتصويت السيدة النائبة، غادي يكون االستدراك فيما 
بعد تيصعاب نرجعو اللور لتصحيح تصويت معين تيصعاب جدا وإال 
غادي نخلقو واحد التقليد اللي هو في غير محله، بكل صراحة، ال، ال، 

السيدة النائبة إذا سمحتي نعم تفضلي السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

الرئيس، غير باش نذكرك بواحد األمر، حنا فاش  أعتذر السيد 
مشينا املادة 3 إال عقلتي طرأ نقاش كان فيها فصول، درنا واحد الوقفة 
إال كناقشو فصول واش التعديالت مباشرة موراها وأنا متبعة مركزة، 
انتقلنا املادة 5 وأنا نبهت املادة 4 لم تعرض للتصويت وأنا مركزة منين 
دخلت لهنايا رجعو لور حيت هاد املادة ما�سي ضدها حنايا حنا موافقين 

عليها.

عيسلد عيرئيس:

إذا سمحتم، غادي يكون تصحيح فيما بعد بالنسبة للتصويت على 
عدد من املواد، لذلك نستمرو في عملية التصويت إذا سمحتم، من 

فضلك السيد النائب نستمرو، ولكن تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد صالح عيدين أبو عيغرلي:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت7م،

من غير املعقول يتسجل علينا تصويت أو موقف احنا ال يعكس 
اإلرادة ديالنا فبالتالي إيال كانت تسجالت أنه احنا معارضين في الوقت 
اللي احنا موافقين ما يمكن ليناش نخليوها الدوز وهذا احنا ما�سي 
املوقف  تسجيل  غير  احنا  حاشة  أبدا  ال  التصويت  إعادة  طالبين 

الحقيقي ديال الفريق.

عيسلد عيرئيس:

سيكون التصحيح في املحضر، تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن، ائيس عيفريق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعرديلة:

غير للتوضيح ما�سي نحن ال نراجع التصويت ديالنا، بل نؤكد بأنه 
املادة 4 لم تعرض للتصويت احنا موافقون على املادة 4، راه املعارضة 
موافقة، ولكن في حين شنو ماذا تم التسجيل؟ املهم مشيتو السيد 
الرئيس مباشرة املادة 5 ما عرضوش املادة 4 للتصويت هاد ال�سي اللي 

بغيت نقول.

عيسلد عيرئيس:

والزمالء  الزميلة  ديال  املالحظة  ديال  الرفض  تيصعاب  طيب، 
وخاصة الرئيس، بالنسبة للمادة 4 ولكن هذا استثناء:

املوافقون:59

املعارضون : ال أحد

املمتنعون: ال أحد

نمر إلى املادة 5 من مشروع قانون املالية ورد بشأنها تعديل وحيد 
من فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائب.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد املادة تروم، في إطار االقتراح ديال الفريق ديالنا، الى خلق واحد 
الصندوق مسمى »صندوق محاربة مرض السرطان واألمراض املزمنة« 
الزيادات  تخصص حصيلة  أن  نقترح  املحدود،  الدخل  ذوي  لفائدة 
املقترحة فيما بعد على بعض املنتجات اللي كنعتبروها مسرطنة كالتبغ 
والكحول باش تدخل كمورد من موارد ديال هاد الصندوق، شكرا 

السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الضريبة  من   5.4% عندنا  اآلن  ألن  مقبول  غير  التعديل  هاد 
الداخلية على اإلستهالك مطبقة على التبغ املصنع، يتم تخصيصها 
لصندوق التماسك اإلجتماعي. واحنا في املغرب، من بعد الخطاب ديال 
صاحب الجاللة، في إطار إصالح املنظومة العامة فيما يخص الحماية 
اإلجتماعية، وكاين صندوق خاص اللي غادي يتكلف بجميع األمراض 

في هذا الشأن.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:24

املعارضون: 37

املمتنعون :ال أحد

أعرض املادة 5 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
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املوافقون: 37

املعارضون: 24

املمتنعون: ال أحد

من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد  املالية  قانون  6 من مشروع  املادة 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء برصرت:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، التعديل ديالنا هو كاآلتي: على مستوى اإلعفاءات 
دائما، نقترح أن يعني دخل في إطارها الجمعيات والهيئات املعتبرة قانونا 
في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح، خاصة فيما يخص أنشطة 
البيع والخدمات املنجزة من قبلها، والتي ال تسعى إلى التوزيع املباشر أو 
غير املباشر لفائضها. وهاد التعديل كنقترحوه السيد الوزير، يعني من 
أجل تمتيع أنشطة البيع والخدمات املنجزة من قبل الجمعيات الغير 
هادفة للربح بالنظر لألدوار اللي كتقوم بها الجمعيات ومن أجل تدعيمها 

للقيام بأنشطتها، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

هاد التعديل غير مقبول ألن األنشطة والخدمات ال يمكن، التجارية 
املهام  في  الضريبة ألنها ال تدخل  إعفائها من  يعني  يمكن  خاصة، ال 

األصلية للجمعيات.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:25

املعارضون:49

املمتنعون :1

أعرض املادة 6 من مشروع قانون املالية، ورد بشأنها، ال ال عندي 
تعديل واحد من طرف املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، تفضل.

عينرئب عيسلد عبد هللا بووعنو:

هي غير هذه السيد الرئيس يقع فيها ديما واحد اللبس، هذه املادة 6 
من املادة السادسة ديال القانون، املادة السادسة دالقانون مازال فيها 
عندك تعديالت دوزتي ياله املادة 6 اللي كاينة من املدونة هي اللي دوزنا.

عيسلد عيرئيس:

أنا آسف، آسف جدا،  ناقص،  املعنية  اإلدارة  ديال  العمل  إيوا 
تفضل.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

شكرا السيد الرئيس، ال حتى في املادة 6 من املادة 6 احنا عندنا 2 
تعديالت اللي دفعناهم للمكتب ديالكم، ديال اإلعفاءات.

عيسلد عيرئيس:

تفضل.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

التعديل األول هو التعديل الثاني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي 
حول حذف اإلعفاء الضريبي على الشركات بالنسبة للقطاع الفالحي. 
احنا كنعتبروا بأن، ما�سي الفالح الصغير، كنتكلموا على الفالح اللي 
عندوا مقاولة و كيربح أكثر من300 ألف درهم كربح، سنوي في الشركات، 
هو راه تخلص وداك ال�سي كل هادي كنعتبرو بأن خاصو يدخل للنظام 
العام بحال جميع القطاعات باش نزيدو من املداخيل ديال الدولة من 

جهة، وكذلك يكونو جميع القطاعات على حد السواء، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أنا  ديال  للتعديل  بالنسبة  الوزير،  السيد  النائب،  السيد  شكرا 
نعطيك الكلمة السيد الرئيس، تفضل السيد الوزير بالنسبة للتعديل 

املقدم من طرف ال�سي بالفريج السيد النائب.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

هذا التعديل غير مقبول ألن كاين تدرج، كان مبرمج فيما يخص 
القطاع الفالحي، وتم التخفيض يعني منذ سنة 2014 من رقم املعامالت 

اللي معني من 20 مليون درهم إلى 10، ثم من 10 إلى 5 د املليون درهم.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل األول للتصويت املقدم من طرف السيد النائب 
عمر بالفريج:

املوافقون: 1

املعارضون: 49

املمتنعون:25

التعديل اسمح لي اسمح لي، التعديل الثاني بالنسبة للسيد النائب 
الكلمة إذا سمحتم ال�سي بنشقرون، ال غير نكملو،  ومن بعد خوذو 
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تفضل، نعطيك الكلمة إال سمحتي.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

دائما في املادة 6 من املادة 6 )مدونة الضرائب( بخصوص اإلعفاءات 
املؤقتة من الضريبة بالنسبة للشركات اللي كتشتغل في ميدان التعليم 
الخصو�سي، احنا بالنسبة لينا خاص يدخل حتى هو كذلك في النظام 
العام ألن هما هذا تجارة ما�سي دعم للتعليم، فالتعليم الخصو�سي 

بالنسبة لينا خص يدخل حتى هو للنظام العام، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أنا نعطيك الكلمة السيد النائب معذرة.

املوافقون:1

املعارضون:49

املمتنعون:25

لكم الكلمة السيد النائب.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

قاعدة التمثيل النسبي تقت�سي أننا نقدمو احنا االولين التعديالت 
في املادة 6 والحال أنكم كتقدمو ديال السيد النائب قبل ما دوزو عند 
الفريق اللي عندو أكبر قاعدة تمثيلية نسبية وهاد ال�سي غير معقول في 

نفس املادة.

عيسلد عيرئيس:

السيد النائب عندكم تعديلين.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

عندنا مجموعة من التعديالت راه تقريبا 20 تعديل في املادة.

عيسلد عيرئيس:

بالنسبة للمادة 6 تعديل في نفس املادة.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

راه املدونة هادي.

عيسلد عيرئيس:

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  واحد  تعديل  املادة  نفس  في 
والتعادلية، نواصلو العمل ديالنا، تفضل.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

الفرق  بين  التعديالت  تقديم  في  تراتبية  كاين  الرئيس،  السيد 

واملجموعة النيابية هادي خاصها تحترم ها األولى، ثانيا كاين مجموعة 
من التعديالت كتشابه فمن األفضل أنها تقدم دفعة واحدة ويكون رد 

واحد ديال السيد الوزير.

عيسلد عيرئيس:

هذا منهجيا ومسطريا من الصعب تقديم تعديل واحد من طرف 
ومسطريا  تيصعاب،  سياسيا  تيصعاب،  ال  تيصعاب،  الفرق  جميع 
كذلك تيصعاب ال�سي بنشقرون وأنت تعلم ذلك. إيوا تيصعاب وهادي 
بدعة بالنسبة للنظام الداخلي، طيب الفريق االستقاللي تعديل واحد 

يتعلق بنفس املادة، املادة 6 تفضلي السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

غير قبل ما نعرض التعديل ديالي غير فقط للتوضيح املادة 6 اللي كتهم 
مدونة الضرائب تقدمنا في الفريق االستقاللي بعدة تعديالت، مجموعة 
من التعديالت التي وصلت إلى سبع تعديالت بمدونة الضرائب. نطلب 
منكم السيد الرئيس، كذلك الفرق األخرى املحترمة قدمت تعديالت في 
مدونة الضرائب وعلى الضرائب على الشركات، وبالتالي يجب احترام 

النسبية ديال التمثيلية ديال الفرق.

يهم  والذي  الضرائب  مدونة  في  الذي  األول  التعديل  أقدم  إذن 
الضريبة على الشركات، هذا التعديل يهم إلى اإلعفاءات من الضريبة 
على الشركات والتي تهم الشركات التي تشتغل وتنجز أشغاال باملناطق 
الجنوبية سنة 75 و79 من اإلعفاء الكلي للضريبة على الشركات. يهدف 

هذا التعديل إلى دعم اإلستثمار في املناطق الجنوبية وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

هاد التعديل غير مقبول ألن غادي يخلق فيه خلل، فيما يخص هاد 
الضريبة على الصعيد الوطني، بحيث أن الشركات أو املقاوالت اللي 
كتعمل في املناطق الجنوبية ال يمكنها بيع منتوجاتها في املناطق األخرى 

إال عملنا بهاد املقت�سى، وبالتالي فهاد التعديل غير مقبول.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 25

املعارضون: 51
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املمتنعون: ال أحد

نفس املادة ورد بشأنها تعديل آخر من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
احنا  الرئيسة  السيدة  الرئيسة..  السيدة  نواصلوا  وحتى  والتعادلية، 
السيدة  تفضلي  النيابية،  للمجموعة  نوصلو  غادي  نواصلوا،  غادي 

الرئيسة.

عينلربلة  عملجموعة  ائيسة  يبلق،  عرئشة  عيسلدة  عينرئبة 
يلتقدم وعالشت7عكلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التعديل  النيابية راه خصك غير تجاوز  راه حنا عندنا املجموعة 
اللي عند املجموعة النيابية في املادة 6 ديال اإلعفاءات، ألن التعديل 
الثاني اللي عند الفريق اإلستقاللي كيم�سي للمادة فعال املادة 6 ولكن 
كيم�سي للمادة 10 التكاليف القابلة للخصم، احنا راه املادة 6 القابلة 
لإلعفاء قبل، غير في إطار الترتيب ديال املواد، إذن خص يدوز التعديل 
اللي تقدمت به املجموعة النيابية قبل ما نمشيو للمادة 10 باش ما 

نتجاوزوش املادة 6 الخاصة باإلعفاءات السيد الرئيس.

السيد الرئيس، راه هاد الخدمة راه ما�سي الخطأ ديالكم راه حنا 
ما  باقي  وحنا   10 للمادة  نمشيو  مغيمكنش  باش  غير  ولكن  عارفين، 

كملناش املادة 6 في التعديل السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

راه مازال ما كملناش املادة 6.

عينلربلة  عملجموعة  ائيسة  يبلق،  عرئشة  عيسلدة  عينرئبة 
يلتقدم وعالشت7عكلة:

 6 املادة  كاينة  بهداك  املتعلقة   6 املادة  في  اإلعفاءات   6 املادة  ال 
الفريق  فيها  يتدخل  غادي  اللي   10 للمادة  كنمشيو  عاد  اإلعفاءات 
 6 املادة  كاينة   6 املادة  في  الرئيس؟  السيد  فهمتي  واش  االستقاللي، 
و10 دابا غادي دوز للمادة 10. ال ما�سي دفع، هذا غير في اطار الترتيب 

ومنهجية العمل، حنا متبعين.

عيسلد عيرئيس:

السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد عبد هللا بووعنو:

السيد الرئيس،

ما عليش حتى اإلدارة كتعب شوية ويمكن عندها ظروف خاصة، 
فنعتذر لإلخوان في القاعة.

السيد الرئيس، إذا سمحت، يمكن نتعاونو من هنا، فإذن عندنا 

املادة 6 اللي كاينة في املدونة تحتها كاين واحد العدد داملواد التي تعدل 
وهي في مدونة الضرائب، وهي اال مشيتي بالترتيب: عندنا املادة 6، يعني 
والتقدم  واملعاصرة  واألصالة  اإلستقاللي  الفريق  فيها  كاينة  دوزناها 
واالشتراكية مرتين وعندنا فيها بالفريج 2 داملرات، هادي في املادة 6 ديال 
اإلعفاءات. بعدها ندوزو للمادة 10 عند الفريق اإلستقاللي، ثم املادة 
19عند فريق األصالة املعاصرة ثم كنرجعو ل28 عند الفريق اإلستقاللي 
ثم 47 عند التقدم اإلشتراكية إلى غير ذلك، نمشيو هكذا. فإذا سمحت، 
ما فيها باس، غنبداو نشتغلو غنرسل لك واحد الورقة السيد الرئيس 
باش تدوزها، ما عليش؟ اإلدارة انا غنخرج برا نصاوب هاد ال�سي مع 

اإلدارة ويجيبوها لك.

عيسلد عيرئيس:

ولكن نستمرو اآلن..

عينرئب عيسلد عبد هللا بوعنو:

ال، استمر، انت استمر..انت استمر السيد االرئيس، انت استمر، 
أنا غنرتبو هاد ال�سي مع اإلدارة يطلعوه باش هداك ال�سي يم�سي هو 

هذاك.

عيسلد عيرئيس:

طيب، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

هاد ال�سيء راه نبهنا ليه من قبل، ملي بدينا هاد املشكل واحنا كنبه 
ليه، راه هو موضوع التدخل ديالي والرئاسة تجاهلت التدخل ديالنا، 
الحمد هلل بعد اللي كاين رئيس اللجنة، ال، اسمح لي، أنا قلتها في األول، 
حيث تطرح مشكل مع السيد النائب، قلنا لو راه كاين واحد الترتيب 
يجب مراعاته في عرض التعديالت ديال املادة 6، وتراعى فيه النسبية 
نحن  لهذا   ،6 املادة  داخل  الفصول  ديال  الترتيب  يعني  فيه  وتراعى 
نتشبث على مراعاة هذا الترتيب، اال كنتو غتوقفوا باش تصلحو األمر 
عندك في أوراق اإلدارة مرحبا، ولكن ما يمكنش نستمرو وما نحترموش 

هاد النظام الداخلي، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

الكلمة  اعطينا  الظروف،  بعض  في  أحيانا،  احنا  النائب،  السيد 
لل�سي بالفريج ما�سي من باب التفضيل، أبدا، ولكن الترتيب اللي وضعت 
لي اإلدارة هو هذا. طيب أنا معك، اآلن، كاين اقتراح ديال ال�سي بووانو 
أشنوهما  يشوف  غادي  االقتصادية  والتنمية  املالية  لجنة  رئيس 
اإلختالالت بالنسبة لإلدارة املعنية واللي أدت إلى هاد الوضع اللي في 

�سيء ما من اإلرتباك وسيتم التصحيح فقط، تفضل.
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عينرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن، ائيس عيفريق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعرديلة:

فقط تسهيال للمهمة ديالكم وللسيدات والسادة النواب، ما فيها 
باس نرفعو الجلسة ملدة 5 دقائق من أجل إعادة الترتيب هاد ال�سي.

عيسلد عيرئيس:

مزيان..

عينرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن:

خصنا نوقفو دابا، راه خصنا نتوقفو، ما�سي قضية ما نوقفوش 
التصويت، خصو يتوقف، دابا وقع ارتباك خلل، م�سى لك الضو...

عيسلد عيرئيس:

متفقين على اإلقتراح، وال؟ واخا أن عملية التصويت السيد الرئيس 
ال�سي مضيان، عملية التصويت تيصعاب، نبقاو هنا أحسن، تفضل 

السيد الرئيس تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد شقرعن أمرم، ائيس عيفريق عالشت7عك1:

السيد الرئيس غير املقترح ديال السيد الرئيس مضيان هو معقول 
 en attendant غير هو ما نوقفوش الجلسة، هنا في الجلسة حنا نتريتو

يجيبو لك داك�سي مقاد.

عيسلد عيرئيس:

النائبات والنواب يستمرو نبقاو هنا في القاعة.

عينرئب عيسلد شقرعن أمرم، ائيس عيفريق عالشت7عك1:

نبقاو في القاعة حتى.. ما نرفعوش الجلسة.

عيسلد عيرئيس:

تفضل ال�سي عادل.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

السيد الرئيس إيال بغيتو نستمرو، تسهيال للمأمورية حنا معاها، 
سمعو لينا حنا عارفين الترتيب نقترحو عليكم ألنه باينين املواد راه كل�سي 

الفرق عارفين الترتيب ديال املواد...

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب، تفضل ال�سي عادل.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

حنا السيد الرئيس عندنا في املادة 19 اللي قبل من هاد ال�سي اللي 

قدموه السادة النواب إيال بغيتينا نستمرو نقدمو املادة 19 وحنا راه 
عارفين الترتيب ديال كل مادة، من بعد 91،74 هاذ ال�سي معروف، إيال 
بغيتو تسمعو على حسب اللي عندنا نعطيوه لكم، إيال كنتو غتستمرو 

على حسب اللي غتعطيكم اإلدارة نتظرو، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

واش السيد عادل واش متفق مع االقتراح ديال ال�سي مضيان السيد 
الرئيس؟ متفقين؟ إذن على أساس النائبات والنواب قدر اإلمكان يبقاو 
املشكل مسطريا مع  القاعة، حنا غادي نسويو  في  تبقاو  القاعة،  في 

اإلدارة ومع رئيس لجنة املالية والتنمية اإلقتصادية، شكرا لكم.

عيسلد عيرئيس:

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

نستأنف أشغال الجلسة، وأذكر بسرعة كل ما له عالقة باملادة 6 
املتعلقة باإلعفاءات:

التعديل رقم 1 من طرف املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية:

املوافقون: 45

املعارضون: 49

املمتنعون: 01

واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  للمجموعة  الكلمة  بإعطاء  وأواصل 
فيما يخص التعديل رقم اثنين، لك الكلمة السيد النائب.

عينرئب عيسلد اشلد حمو 1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التعديل ديال املجموعة النيابية في املادة 6 اللي كتعلق باملدونة 
التوضيح  وبعد  للفالحة  الكبرى  الشركات  لتضريب  للضرائب  العامة 
اللي جاء به السيد الوزير في الرد ديالو على نفس التعديل اللي تقدم به 
السيد النائب املحترم نسحب هذا التعديل إلعطاء فرصة للسيد الوزير 
كما وعد في اللجنة لفتح مشاورات وبهذا نسحب التعديل وشكرا السيد 

الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، نواصل كذلك في كل ما له عالقة باملادة 6 
تقدم السيد النائب عمر بالفريج ومصطفى الشناوي بتعديلين أعرض 

النتائج:

املوافقون: 01

املعارضون: 49
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املمتنعون: 25

التعديل الثاني كذلك:

املوافقون: 01

املعارضون: 49

املمتنعون: 25

كذلك بالنسبة للتعديل األول من طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية:

املوافقون: 25

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

الكلمة للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم التعديل رقم 
2، السيد النائب أو السيدة النائبة.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

إذن اآلن مرينا للتكاليف القابلة للخصم ما بقيناش في اإلعفاءات 

وهادي اللي عندي أنا املادة 10 التكاليف القابلة للخصم.

عيسلد عيرئيس:

املادة 10.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

العلمي  والبحث  اإلبتكار  لعملية  بالنسبة  هادي  10،إذن  املادة 

والبحث  اإلبتكار  مبالغ عملية  %50 من  بأنه خصم  قلنا  التطبيقي، 

العلمي عند احتساب الضريبة على الشركات. والغرض من هاد التعديل 

هذا هو تشجيع املقاوالت على البحث واإلبتكار.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

اإلستغالل  بهاد  املتعلقة  التكاليف  ألن  أوال  مقبول  غير  التعديل 

كتبقى قابلة للخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة، وثانيا عملية 

اإلبتكار والبحث العلمي كيتم الدعم ديالها من طرف الدولة من خالل 

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 26

املعارضون:50

املمتنعون: ال أحد

الكلمة لتقديم التعديلين 2 و3 ألحد مقدمي هذين التعديلين من 
فريق األصالة واملعاصرة. انت فيك 3 مرحبا بك تفضل تفضل، معذرة 

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عبد علحق فرئق:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت7م،

فيما يخص هاد التعديل رقم 2 الذي يهم املادة 19 من املدونة 
العامة للضرائب، نحن في فريق األصالة واملعاصرة نقترح الرفع من 
في  الفاعلة  الكبرى  املقاوالت  بالنسبة  الشركات  على  الضريبة  سعر 
بينها  بإمتيازات عدة من  تتمتع  لألنها  نظرا  اإلتصاالت، وذلك  مجال 
اإلحتكار واستغاللها كذلك لبنيات تحتية أقامتها الدولة في مجال شبكة 

التواصل بالهاتف واألنترنت وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

املادة، آ�سي  الثاني إذا سمحت تفضل، ال نفس  التعديل  شكرا، 
عادل وانت هاد الصباح صبحتي مزير شوية معنا إيوا تفضل دابا ال�سي 

اللبار دابا، امليكرو وأعد من البداية.

عينرئب عيسلد عزيز عيلبرا:

إذن هاد الشركات التي تمارس أنشطة الترحيل إذن وهنا »ب« 37 
فيما يخص مؤسسات اإلئتمان والهيئات املعتبرة، ما�سي هادي؟ هي 
هادي اللي عطاني دابا عاد ال؟ املحروقات؟ أييه، ها هي: وإعادة التأمين 
ومقاوالت استيراد وتوزيع املحروقات هي هادي، إذن نظرا إلستفادة هاد 
الشركات من تحرير قطاع املحروقات ومضاعفة هوامش ربحها، ونظرا 
لتردد الحكومة في تسقيف األسعار وغياب التنافس الحر والشريف، 
مما يجعل هذه الشركات هي أكبر رابح من عملية التحرير على حساب 
القدرة الشرائية للمواطن الذي يعتبر أكبر املتضررين من هذه العملية، 
لذا نقترح إدراج هذه الشركات ضمن سعر %37 من أجل دعم موارد 

الخزينة، أنا كنقترح السيد الرئيس، صافي واخا.

عيسلد عيرئيس:

ال ال ما كاين اقتراح، االقتراح عند السيد الوزير. شكرا، السيد 
الوزير.
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وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

فيما يخص هاد التعديل غير مقبول، ألن هاد السنة مشروع قانون 
املالية جاب تضريب خاص لسنة 2021 يهم الضريبة على الشركات 
بزيادة %3.5 كمساهمة تضامنية، وبالتالي هاد الشركات اللي كتخلص 

اآلن %31 غادي تمر مباشرة ل %34.5، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل األول للتصويت، تفضل.

عينرئب عيسلد عزيز عيلبرا:

إذا السيد الوزير، حنا تنعرفوكم بكل صراحة بأن كتحامي على 
املواطنين، وأنا فهاد النطاق ديال هاد النظام، يعني خص من أوائل 
الشركات اللي خصوهم حقيقة يساهمو هما هاد الشركات. والشارع 
داخل املغرب وخارج املغرب كلو يتشكى من هاد األمور، إذن إال هاد 
اللوبيات الكبار كيما كنقولو دائما يلتجئون لألسف يعني في هاد القانون 
للطبقة  أهمية  تعطي حتى  ما  الحالي،  وال  السابق  ال  ديالكم،  املالية 
اللي  الصغار  والتجار  التقليديين  الصناع  وخاصة  والصغيرة  الفقيرة 
اليوم راهم تيعيشو مشاكل جد جد عويصة. إذن من أجل الحفاظ على 
املواطنين كما هو معمول في العالم والتخفيض من األثمنة نظرا لكثرة 
هذه الظروف الخاصة لهاد البيئة الهشة والنقصان من.. نعم..إذن فهاد 
النطاق، السيد الرئيس، السيد الوزير، تنطالبوكم تعيدو النظر فهاد 
الشأن هذا ألن تتعرفو الضرر الحالي اللي هو عالمي وفي املغرب خاصة 

وفي املدن العتيقة خاص إعادة النظر خاصة للتجار الصغار...

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا، بغيتو ضيفو �سي حاجة السيد الرئيس، 
طيب، إال اسمحتو قبل غادي نصوتو على التعديل األول، تفضل السيد 

الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

هاد الجواب كان يهم التعديلين وحتى التعديل املقبل إن شاء هللا.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

السيد الوزير، الدفع ديالكم بأنه تزاد تضريب جديد هذا ليس 

تضريب جديد، هادي مساهمة تضامنية ساهمو فيها املغاربة جميعا 
من الدخل ديال 20 ألف درهم، ولكن سنة في أزمة مالية بحال هادي، 
ربما كنا هذه هي السنة فاش هاد الشركات اللي استفدات من األزمة، 
خصوصا شركات االتصاالت، واللي اآلن املغرب كل مفتوح لهم يعني في 
تطور مهم، مع املشكل ديال كورونا، مع املشاكل ديال الخدمة عن بعد، 
يعني c›est un grand marché، إال ساهمو في هاد األزمة اللي كتعرفها 
البالد راه ما�سي مشكل وممكن نديرو غير التجربة سنة خصوصا فهاد 

القطاعين، وشكرا السيد الوزير.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير اكتفى بالجواب األول،

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 26

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 26

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  تعديل  بشأنها  ورد   19 املادة 

ال�سي  وبين  بينك  التناوب  النائبة. هادي  للسيدة  الكلمة  والتعادلية، 

حداد في غيرمحله، تفضلي السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

وعيا منا في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية بدقة هاد املرحلة 

وبالعجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة، وفي إطار مبدأ التضامن الذي 

جاء به وتأسس عليه مشروع قانون املالية لسنة 2021، وتماشيا مع 

الضريبة التضامنية اللي دارها املشروع وجابتها الحكومة على األجراء، 

نقترح في الفريق استقاللي، وفي إطار التضامن، بأن ترفع الحكومة في 

هذا املشروع سعر الضريبة على الشركات ل 37 في املائة على شركات 

اإلتصاالت وشركات املحروقات اللي كيحقوا واحد رقم املعامالت كبير.

السيد الوزير، نعرف الجواب بأن هاد الشركات ساهموا طواعية في 

صندوق كوفيد في املرحلة األولى، نريد أن ننبه الحكومة أن حتى األجراء 

ساهموا طواعية في املرحلة األولى، لذا نريد اليوم أن تكّرسوا وأن تتبثوا 

مفهوم التضامن في هاذ املشروع بقبول التعديل وشكرا السيد الوزير.
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عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرا السيد الرئيس، التعديل غير مقبول لنفس التعليل.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

السيد الوزير، اال كانوا شركات اإلتصاالت فهاد الوقت ديال األزمة 
يعني  يعني عن طريق  مايساهموش  كبيرة جدا  أرباح  كيحققوا  وهم 
الضريبة على الشركات أو إذا كانوا شركات املحروقات اللي هم منذ 
يساهموا؟  غادي  فوقاش  هائلة،  أرقام  حققوا   2015 ديال  التحرير 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل املتعلق باملادة 19 للتصويت:

املوافقون: 26

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

املادة 28 ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية.

عينرئب عيسلد أحمد عيتوم1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل يهدف إلى رفع نسبة خصم فوائد قروض السكن من 
20 في املائة وذلك تشجيعا الطبقات الفقيرة واملتوسطة التي  10إلى 
ترغب في الحصول على قرض بغرض تملك أو بناء مسكن رئي�سي، شكرا 

السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا الكلمة للسيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

تعديل غير مقبول ألن على حسب املعطيات اللي عندنا هاد الفوائد 
ديال القروض كتبقى أقل من 10 في املائة اللي ممنوحة اآلن في هذه، 

وبالتالي ال داعي لتحيين هاد الخصم.

عيسلد عيرئيس:

تفضلوا السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

هاد الخصم هذا كيفاش تيجي هاذ املسألة ؟ هذا الضريبة القيمة 
عن  ؟تسترجع  تسترجع  كيف  القروض،  لفوائد  بالنسبة  املضافة 
طريق الضريبة على الدخل. ولكن هداك امللف اللي كتعبئوا هو ملف 
في شروط الخزيرات، ما يمكن لحتى �سي واحد يعبئوا، إذا الناس ما 
كيتشجعوش باش يستافدوا من هذا، إلى رفعنا من 10 ل20 في املائة 
يمكن الناس أنه رغم فيه هاديك الشروط التعجيزية يمكن لها أن تعبأ 

داك امللف وتستافد من هاد التشجيع على السكن الرئي�سي، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون : 48

املمتنعون: ال أحد

املادة 31 ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق اإلستقاللي للوحدة 

والتعادلية الكلمة ألحد مقدمي هاد التعديل، السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الشركات  على  الضريبة  يهم  الذي  األول  التعديل  مع  تماشيا 

بالنسبة إلعفاءات الضريبة للشركات بالنسبة للشركات اللي كتشتغل 

أننا  اللي كنقدموه هو  التعديل هذا  في  الجنوبية،  ديالنا  األقاليم  في 

كنلتمسو من الحكومة أنها تقبل التعديل ديال اإلعفاء الثاني وضريبة 

بالسعر املخفض وتخفيض الضريبة لنفس الشركات اللي كتشتغل في 

األقاليم ديالنا الجنوبية لنفس األسباب التي ذكرتها سابقا، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

اللي  االعتبارات  لنفس  مقبول  غير  التعديل  هاد  الرئيس،  السيد 

قدمناها فيما يخص اإلعفاء على الضريبة على الشركات في األقاليم 

الجنوبية.
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عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 48

املمتنعون: 1

املادة 47 ورد بشأنها تعديل وحيد من املجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية، الكلمة ألحد مقدمي هذا التعديل، السيدة الرئيسة.

عينلربلة  عملجموعة  ائيسة  يبلق،  عرئشة  عيسلدة  عينرئبة 
يلتقدم وعالشت7عكلة:

السيد الرئيس، هاد التعديل عندو عالقة بالتعديل اللي تقدمنا به 
سابقا اللي كيخص اإلعفاء الدائم أو املؤقت بالنسبة املجال الفالحي، 
وبناء على الرد ديال الوزير اللي اعتبر بأن كاين التوجه ديال الدولة بأن 
غيكون هاد االستمرار في هاد السياسة ديال التدرج ديال التضريب ديال 
هاد القطاع وبأنه غيفتح مشاورات مع املهنيين ديال القطاع، وبالتالي 
راه عندو عالقة بداك اللي سحبناه، وبالتالي حتى هذا كنسحبوه ألن 

كنعطيو الحكومة فرصة باش تفتح املشاورات فهاد املجال.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير بدون تعليق. أعرض التعديل 
للتصويت، صافي، مزيان وتيخص يكون السحب ديال أكبر عدد ممكن 

من التعديالت املمكنة.

واالشتراكية،  للتقدم  النيابية  املجموعة  من   1 تعديل   57 املادة 
السيد النائب.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، احنا كنتكلمو اليوم على واحد الفئة مهمة 
اليوم في الجامعة املغربية اللي هي األساتذة الجامعيين، واللي األجور 
ديالهم كما األجور ديال األجراء واملوظفين في بالدنا ما تزادتش لسنوات 
أمام ارتفاع القدرة الشرائية وأمام يعني إكراهات متعددة اجتماعية 
واقتصادية، وبالتالي املسألة ديال البحث العلمي، السيد الوزير، هي 
مضمنة في أجور هاد األساتذة، فبغيناكم تعفيوها من الضريبة على 
الدخل باش يرتفع �سي شوية األجر ديال الساتذة الجامعيين، ولكم 

الشكر وجزيل شكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل غير مقبول ألن هاد التعويضات اللي كتعطى لألساتذة 
أجر  فهو  وبالتالي  استثناء،  بدون  كلهم  الجامعيين  لألساتذة  كتعطى 

عادي يجب إخضاعه للضريبة على الدخل.

عيسلد عيرئيس:

أعرض، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

البحث  تقييم  ديال  املسألة  هاد  ولكن  ال  الوزير،  السيد  شكرا 
العلمي واش كل�سي األساتذة كيديروه؟ هو كاين باألجرة ديالهم، بطبيعة 
الحال كما جابتو السيد الوزير، ولكن واش جميع األساتذة الجامعيين 
وخصنا  التقييم  واحد  خصنا  وبالتالي  العلمي؟  البحث  هاد  كيديرو 
نشجعو البحث العلمي باش اللي كيدير البحث العلمي نزيدوه واللي ما 
كيديروش نحيدو لو. وثم هاد التعويض هذا اآلن ربطوه باألجرة، كيما 
كاين بالنسبة للدكاترة األطباء اللي كيعانيو في املنظومة ديال األجور 
وكذلك األساتذة الجامعيين وغيرها من الفئات االجتماعية اللي كاينة 
في الوظيفة العمومية، وانتما وزير الوظيفة العمومية، السيد الوزير، 

كنطالبوكم بإعادة النظر في منظومة األجور في بالدنا، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 30

املعارضون: 48

املمتنعون: ال أحد

املادة 59 ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية أحد مقدمي التعديل، السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

املتوسطة،  الطبقات  وتوسيع  تنمية  أجل  من  هذا  التعديل  هاد 
تمويل  ديال  املبالغ  خصم  في  الحق  إقرار  أنه  التعديل  هاد  تيتوخى 
العدالة  إطار  في  داخلة  هادي  الخصو�سي، ألن  التعليم  في  الدراسة 
الجبائية، ألنه الطبقات املتوسطة هي اللي كتعطي للضرائب وتتمول 
التعليم العمومي، ولكن في نفس الوقت تتأدي واجبات بالنسبة للتعليم 
الخصو�سي، إذن تنقولوا بأنه الحق في الخصم بالنسبة لهاد التمويالت 

ديال التعليم ديال الطبقات املتوسطة والشكر.
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عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل غير مقبول ألنه أصال غير عادل، ألن كاين عندنا كثر 
من %60 من األجراء اللي ما تيخلصوش الضريبة على الدخل، وبالتالي 
لن يستفيدوا من هذا اإلجراء فيما يخص التعويضات، واحنا عندنا 
منظورالحكومة هو أنه التعويضات العائلية اللي غادي تجي في إطار 
الحماية اإلجتماعية هي اللي غادي يخصها تكون تعويض مباشر على 

حسب الوضعية العائلية ديال كل أسرة.

عيسلد عيرئيس:

شكرا أعرض تفضل تفضل.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

غير للتدقيق، هو اللي هما معفيين من الضريبة على الدخل بالنسبة 
لنا هما يعني فواحد الطبقة اللي هي قريبة من الطبقات الهشة، نحن 
نتكلم عن الطبقات املتوسطة، الطبقات املتوسطة هي اللي كيهمها هاد 

اإلجراء، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون:29

املعارضون:49

املمتنعون:04

من  واحد  تعديل  بشأنها  ورد   6 املادة  إطار  في   73 املادة  أعرض 
املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية، الكلمة ألحد مقدمي التعديل73.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

السيد الرئيس املحترم، هادي واحد النقطة جوهرية، كاين أرا�سي 
فالحية كيوصلها يعني تصميم التهيئة وكتدخل املدار الحضري وكتولي 
التكلفة املالية دالبيع ديالها باهظة وفيها ربح وفير تبارك هللا وهللا يكمل 
ديالها  املداخيل  الدولة تستافد من  بغينا  احنا  يزيدهم.  عليهم وهللا 
والخزينة العامة تستافد، كاين%30ِ كاينة اآلن وفهاد الظرفية بغينا 
نرفعوها ل %35 يعني واحد %5 تزاد وتعاون ميزانية الدولة وتخلق لنا 
فرصة للتمويالت ديال مجموعة من القطاعات. السيد الوزير كتبان لي 
%5 راه ما�سي حاجة كثيرة قدام أنه راه كاين واحد املضاربات كثيرة فهذا 

القطاع وكاين أيضا البيع ب)النوار( اللي خصنا نتصداوا ليه، شكرا 
لكم.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

محمد بنشعبون، وزير عالقتصرد وعملريلة وإصالح عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل غير مقبول ألن تم رفع مؤخرا من 20 ل %30 هاد 
النائب  السيد  قال  كيف  التضريب،  في  يعني  زدنا  وإال  التضريب 
املحترم، يعني غادي نشجعوا أصال هداك النوار ألن غادي يبداو الناس 

يديرواالترعات أقل مبالغ.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

ال بل بالعكس تماما، يعني ما�سي كنشجعوا احنا على أن يكونوا 
معامالت تجارية غير مشروعة أي ما تسمى ب)النوار( فأن اليوم خص 
ال  ف30%  املجال،  هاد  ومراقبة  لتقييم  ديالها  ضوابط  دير  الدولة 
تشكل نسبة يعني مهمة مقارنة مع املداخيل الكبيرة اللي العقار كيكون 
بواحد الثمن اللي هو في الفالحة أدنى، مني كيتحول للمدار الحضري 
كيولي مضاعف مئات املرات، فبالتالي هذا واحد الربح كبير، احنا ما 
احسدناهومش ولكن كنتمناوا أنه تكون خزينة الدولة تستافد، تستافد 
%5 السيد الوزير راه بالعكس راه مفيدة ومفيدة بزاف معقولة فهاد 
الظرفية بالذات اللي كتعاني منها بالدنا من املداخيل، نقدروا نخدموها 
واحد املدة ونديروا لها تقييم واال كان فيها ضرر نراجعوها مستقبال، 

شكرا لكم السيد الوزير.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 27

املعارضون: 49

املمتنعون: ال أحد

ورد بشأن املادة 73 في إطار املادة 6، تعديل واحد من النائبين عمر 
بال فريج ومصطفى الشناوي، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عمر بال فريج:

شكرع عيسلد عيرئيس،
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هاد التعديل كنقدموه كل سنة وعندو عالقة بالضريبة على الدخل، 
احنا كنطالبو وبغينا ضريبة على الدخل حقيقية، ما�سي ضريبة على 
األجراء كما هي حاليا في املغرب، فهذا التعديل عندو شقين: الشق األول 
اللي كنزيدو في عدد األشطر من 6 ستة ل 11 أشطر باش نوفرو واحد 
اللي عليهم  الوسطى وباألخص األجراء  الطبقة  الشرائية عند  القدرة 
ضغط وضغط كبير. وباملقابل، كنقترحو على جميع املواطنين اآلخرين 
العام ويطبق عليهم نفس األسعار ونفس  النظام  في  حتى هم يدخلو 
األشطر، ما يبقاوش �سي وحدين %15 �سي وحدين %20، هذا بالنسبة 
لنا لبناء عدالة جبائية حقيقية اللي مع األسف الشديد ما متوفراش في 

بالدنا، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

فيما يخص الشق األول عندو واحد األثر مالي ديال 5 داملليار و800 
مليون درهم، فيما يخص الشق الثاني األسعار الخاصة يعني تطبق على 
دخول األرباح التي تكت�سي طابعا مؤقتا وليس دخول األرباح التي تكت�سي 

طابع التكرار، وبالتالي هاد التعديل غير مقبول.

عيسلد عيرئيس:

تفضل، تفضل، بإيجاز السيد النائب.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

أكيد بإيجاز وكيما قلتي ما كاينش تفضيل بالنسبة لنا، بإيجاز. الشق 
الثاني مهم السيد الرئيس، حيت كاين بعض الناس بصحتهم وراحتهم 
كيستافدو من ريع، ريع في املجال العقاري، في مجال األسهم ديال، هداك 
ما�سي مؤقت كل عام هداك هو الدخل ديالهم، بغيناهم حتى هما يوليو 

يأديوا الضريبة بحال األجراء، ما�سي أكثر بحال األجراء، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 01

املعارضون: 49

املمتنعون: 28

املادة 74 دائما في إطار مناقشة املادة 6 من مشروع قانون املالية، 
ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 

السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

السيد الرئيس، هاد املادة دائما تهم املبدأ ديال هاد التعديل فهو 
دعم الطبقة الهشة واملتوسطة، طبعا هاد املادة تخص الضريبة على 
الدخل بالنسبة للخصوم أو الخصم عن األعباء العائلية، املادة األصل 
كتقول بأنه يخصم ما قدره 360 درهم املبلغ السنوي للضريبة على 
اعتبار األعباء العائلية الي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص 
يعوله حسب مدلول املادة 2. نحن نقترح في الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية رفع هذا املبلغ ديال360 درهم إلى 600 درهم سنويا، وبالتالي 
غادي يولي أنه ما يتجاوزش 2160 املخصومة على األعباء العائلية إلى 

3600 درهم، شكرا. 2160 درهم.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

هاد التعديل غير مقبول لنفس التبريرات اللي قدمناها فيما يخص 
الخصم ديال املصاريف ديال الدراسة، ألنه خصو يدخل في باب اإلصالح 
التعويضات  ديال  في شقه  االجتماعية،وخاصة  الحماية  ديال  العام 

العائلية.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل اللي للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 49

املمتنعون: 01

دائما في إطار املادة 6 املادة 91 ورد بشأنها تعديالن من فريق األصالة 
واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي التعديلين.

عينرئب عيسلد صالح عيدين أبو عيغرلي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بالفعل هاد التعديل اللي جا به فريق األصالة املعاصرة، نقترح من 
خالله تكون واحد النوع من العدالة الجبائية ما بين األنشطة اللي 
بغض  األنشطة  نفس  هي  اللي  األنشطة  تكون  املغاربة،  بها  تيقوموا 
النظر على من يقوم بهذا النشاط. وفي هاد املجال هذا، السيد الرئيس 
املحترم، طلبنا الحكومة أنه في حدود 500.000 درهم يعني 50 مليون في 
العام ديال السنتيم أنه يتعفاو من la T.V.A نفس األنشطة ما ممكنش 
أنه إنسان كيدير نفس النشاط فنفس l›activité وهذا la T.V.A كتعتبر 
حدود  في  كيديرها  اللي  شكون  وما�سي   l›activitéب كتعلق  أنه  على 
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500.000 درهم، donc بغينا يكون واحد العدالة ما بين نفس الناس 
ونفس l›activité ونفس النشاط، خاصة أنه في املادة 89 من قانون 
 la مدونة الضرائب السيد الوزير املحترم، هادوك الناس اللي كيخضعوا
T.V.A أي les contribuables اللي كتأمبوزا عليهم la T.V.A كاين واحد 
التناقض كبير، هادوك الناس اللي في حدود 200 مليون ديال السنتيم 
الدرهم  ديال  مليون   2 من  اقل  كيدير  اللي   commercant معفيين، 
معفي، وواحد الصانع التقليدي اللي عندو حانوت وال كان كيدير أي 
 la 600.000 غادي يخلص 400.000 او  activité صغيرة اال دار غير 
 un commercant qui ،احنا طلبنا في حدود 500.000 يتعفى T.V.A
fait 2.000.000 DH ينعفى، وواحد الصانع تقليدي وال واحد الحانوت 
وال كذا وال الصانع التقليدي ما يتعفاش، ما فهمناش عالش الحكومة 

رفضت لنا هاد التعديل هذا ما فهمناهش.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، الكلمة للسيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرا السيد الرئيس، هاد التعديل غير مقبول ألن احنا أوال بصدد 
املادة 91 وهي اإلعفاء بدون الحق في الخصم، بدون الحق في الخصم، 
يعني أنه داك الضريبة على القيمة املضافة تؤدى على املدخوالت اللي 
الصناع  املعنويين وصغار  األشخاص  أنه  هو  الثانية  النقطة  كاينين. 
ومقدمي الخدمات يستفيدون من واحد السعر مخفض فيما يخص 
الضريبة على الشركات %10، في املقابل األشخاص الذاتيين إال فاقوا 
180 ألف درهم تيخلصوا %38، إذن كاين واحد يعني الفرق في التعامل 

فيما يخص التضريب بصفة عامة.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل األول، تفضل، تفضل السيد النائب، بإنجاز من 
فضلك.

عينرئب عيسلد عزيز عيلبرا:

السيد الوزير، ملا ال إدراج حتى الصناع التقليديين اللي هم األهم 
واألوائل األوائل املتوغلة، وخاصة السيد الوزير، كيما كتعرفوا، إيال 
كان الصانع التقليدي هو املتضرر وما املشاكل العظمى اللي هو كي، 
واليوم التجار كيتعفاو من 200 مليون، من املفروض الصانع التقليدي 
هو اللي خصو يتعفى ألنه يعني مقارنة مع التجار، احنا يعني حتى مع 
التقليديين،  للصناع  األولوية  إعطاء  ولكن  التجار،  ديال  اإلعفاء 
لذا نطالب بتطبيق املادة 89 لتحقيق العدالة الجبائية بين امللزمين 
واملزاولين لنفس املهن أو املقدمين لنفس الخدمات، بغض النظر عن 
طبيعتهم القانونية، إذن تنطلبو منكم مرة أخرى وبإلحاح إعادة النظر في 

داك الطبقة ديال الصناعة التقليدية يعطيهم نفس األهمية للتجار اللي 
تيستافدو من TVA ديال 200 مليون، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 49

املمتنعون: 01

تقديم التعديل الثاني بإيجاز إذا كان ممكن، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد صالح عيدين أبو عيغرلي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

 la هاد التعديل اللي قدم فريق األصالة املعاصرة يخص اإلعفاء من
TVA الضريبة على القيمة املضافة بالنسبة للعربات املخصصة للنقل 
هاد  إعفاء  نقترح  الترابية.  الجماعات  تقتنيها  التي  الجماعي  املدر�سي 
العربات املخصصة للنقل املدر�سي من الضريبة على القيمة املضافة 
باش نشجعو الجماعات الترابية على االنخراط في توفير خدمات النقل، 
اللي معمول به في واحد املجموعة د املؤسسات أخرى،  ال�سي  وهاد 
عالش درنا هاد ال�سي ديال الجماعات الترابية السيد الرئيس، بالنسبة 
العالم القروي،  في  املالية املحترم؟ ألنه  للنقل املدر�سي والسيد وزير 
واملدينة،  الجماعة  بين  ما  النقل  فيهاش  ما  اللي  الجماعات  وخاصة 
 transports راه بغينا نشجعو على األقل الجماعات حتى إال ما كانش
 les minibus الجماعات ممكن تشري وتقتني هادوك  بصفة عامة، 
السيد  أنا نعطيك غير مثل  للمدرسة.  الوليدات  باش تدي   scolairs
الوزير املحترم، في إقليم مديونة مثال، ما بين الدار البيضاء ومديونة 
il n›y a pas de bus نهائيا، ce que je propose c›est que الجماعة 
اللي مثال جماعة مديونة أو ال الجماعات املجاطية حتى هي ما فيهاش 
 puisque dans la province il ،ما بين مجاطية والدار البيضاء الكلية
 les enfants ils sont obligés de partir هاد donc كلية n›ya pas de
à l›universitée من غير إال ما بغيناش يمشيو الكلية، فاش غيمشيو 
ما كينش طوبيس؟ عالش كنقترحو هاد الجماعات؟ الجماعات اللي في 
العالم القروي مستعدة تشري وتقتني النقل املدر�سي نعفيو الجماعات 

الترابية من...

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض التعديل الثاني للتصويت، تفضل، 
رأي الوزير معروف، تفضل السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:
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تعديل غير مقبول، أوال للتذكير، فاحنا في املادة 91 اللي يعني اإلعفاء 
على الضريبة على القيمة املضافة دون الحق في الخصم، وبالتالي هادوك 
العربات راه إال كانو كيدخلو من الخارج راه تيخلصو TVA مع الحدود ملي 
كتعبر الحدود كتخلص TVA. النقطة الثانية هو أنه هاد يعني كنتحدثو 
على اإلعفاء ديال اقتناء هاد ال�سي، هذا بالنسبة الجماعات املحلية 
اللي كتعيش أصال من الضريبة على القيمة املضافة، وبالتالي يعني ما 
يمكنش نخلقو واحد الخلل فيما يخص التسيير ديال املداخيل ديال 

الضريبة على القيمة املضافة في هذا الشأن.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب، تفضل السيد الرئيس ومن بعد تاخدو الكلمة 
السيد النائب.

عينرئب عيسلد عبد هللا بووعنو:

السيد الرئيس، احنا اتفقنا البارح على أنه غادي يكون التعقيب 
ومؤيد ومعارض في بعض األمور باش نتقدمو، أنا أظن بأنه هاد املوضوع 
ال�سي كيعطيوه  اللي كيصنعو هاد  الناس  النقل املدر�سي، هاد  ديال 
لواحد العدد ديال الهيئات باش تبيعو، هو نفس النقل اللي مديور 
بالنسبة للمعامل والشركات، نفسه، كينقلو فيه هادو وينقلو فيه هادو، 
أنا كنقول لو دابا هذا اللي غيم�سي املدرسة هذا نحيدو لو TVA واآلخر 
هو نفس املعمل اللي كيصنعها، فلذلك زعما بعض األمور كتكون، ثم 
الجماعات كلها تستفيد من TVA غنقصوها هنا باش ناخذوها هنا، 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

وبداية السيد الوزير النقل املدر�سي وال اختصاص ذاتي للمجالس 
اإلقليمية، يعني في العالم القروي الحكومة هزات يديها على هاد امللف. 
ثانيا، احنا كنقلبوا غير على املساواة واحد السيد دار مدرسة خاصة، 
عندو ثالث سنوات األولى معفي في من la TVA في شراء النقل املدر�سي، 
احنا هاد اإلختصاص توليناه دروك و بيناه ينزلوه كمرفق عمومي عند 
نعطيوهم  اإلقليمية  املجالس  تشجيع  أجل  من  اإلقليمية  املجالس 
غيرالحق اللي كاين عند الخواص، أما la TVA la TVA راه كتم�سي راه 
تعطات في 86 جماعات ترابية، يعني رئيس املجلس اإلقليمي إال خلص 
un millione de dirhame de TVA معندوش في يريكيبيريها وغاترجعلوا 
منها 30 مليون لصندوق الجماعات الترابية، كيفاش غانعطيو واحد 
املرفق تهز عليه الحكومة يديها وتعطيه للمجالس اإلقليمية ونعامله 

أسوء مما نعامل الخواص، هاد�سي اللي بينا نفهموا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون: 49

املمتنعون ال أحد

اإلستقاللي  الفريق  تعديل وحيد من  بشأنها  ورد   91 املادة  نفس 
للوحدة والتعادلية السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

املضافة  القيمة  على  الضريبة  من  اإلعفاءات  يهم  التعديل  هاد 
للعبء  التخفيف  إطار  في  للتعديل  بالنسبة  الخصم،  في  الحق  دون 
الضريبي عن املنتجات األكثر استهالكا اللي كتستهلكها الطبقة الهاشة 
 1 للفصل   8 النقطة  إضافة  االستقاللي  الفريق  نقترح  والضعيفة، 
روماني اللي كتهم إدراج اإلستفادة من اإلعفاء من الضريبة على القيمة 
واملواد  واملنتجات  املدرسية  لألدوات  الخصم  في  الحق  املضافة دون 
الداخل في تركيبها. السيد الوزير، كنعرفوا بأننا منين كنقدموا اإلعفاء 
وبالتالي  كينقص،  املنتوج  ديال  الثمن   TVA automatiquement في 
واحنا كنعرفوا بأن TVA كيتحملها املستهلك، املستهلكين هنا هم األباء، 
 TVA وبالتالي نلتمس من الحكومة قبول هاد التعديل ديال اإلعفاء من
دون الحق في الخصم على املواد املدرسية اللي كيستهلكوها الطبقة 

الفقيرة واملتوسطة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

هاد التعديل غير مقبول ألن دائما كيجيبوا هاد اإلعفاءات في املادة 
91 اللي هي غير قابلة للخصم، خصنا نعرفوا بأن مللي كتكون غير قابلة 
للخصم معناها أن TVA اللي تخلصت كلها راه كتبقى وغادي يخلصها 
املستهلك. والنقطة الثانية هو أنه هاد�سي داألدوات املدرسية عندو سعر 

ديال الضريبة على القيمة املضافة جد مخفض عندو %7 فقط.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون : 49
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املمتنعون ال أحد؛

دائما في إطار مناقشة املادة 91 في إطار املادة 6 ورد بشأنها تعديل 
واحد من املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء برصرت:

شكرع عيسلد عيرئيس،

للتقدم  النيابية  املجموعة  في  ديالنا  التعديل  الوزير،  السيد 
واإلشتراكية يرمي إلى تمتيع كذلك األشخاص املعنويين من اإلعفاء دون 
ومقدمي  والصناع  الذاتيين  لألشخاص  باإلضافة  الخصم،  في  الحق 
الخدمات اللي كيساوي أو يقل رقم أعمالهم السنوي عن 500 ألف درهم. 
والتعديل ديالنا نرمي من خالله إلى مراجعة القسم الثالث الخاص 
87، والتي تّعرف الضريبة  املادتها  القيمة املضافة في  بالضريبة على 
على القيمة املضافة كضريبة على رقم األعمال التي ينجزها أشخاص 
مهما كان مركزهم القانوني وشكل أو طبيعة العمل الذي يقومون به، 
وبالتالي يعني الهدف هو تحقيق العدالة الجبائية بين شخصين مهما كان 
وضعهم القانوني، بحيث يزاولون نفس املهنة، يقدمون نفس الخدمات 
ويبيعون نفس املنتجات، وبالتالي يعني كنتمناو أن السيد الوزير يتفاعل 

إيجابا مع التعديل وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

اللي عطينا لفريق األصالة واملعاصرة ألن كان  التعليل  هو نفس 
نفس املطلب.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هاد التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون : 48

املمتنعون ال أحد

نمر كذلك إلى في إطار مناقشة املادة 92 في إطار املادة 6، ورد بشأنها 
تعديل واحد من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل هذا تيهم إعفاء أشغال بناء وصيانة السفن وشباك 

الصيد البحري التقليدي من الضريبة على القيمة املضافة، كنعرفو 
السيد الوزير بأن قطاع الصيد البحري باملغرب تيعرف عدة مشاكل: 
اإلنتاج  والتنظيم على مستوى  التأطير  التحتية، غياب  البنية  غياب 
التعديل  قابلينش  ما  األغلبية..  ديال  اإلخوان  يشاغبون  والتسويق.. 

ياك؟

عيسلد عيرئيس:

السادة الرؤساء، ال�سي كميل، السيد الرئيس..

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

وكذلك عندهم مشكلة في ولوج عالم التصنيع عن طريق تحديث 
اللي  والصعوبات  املشاكل  ديالو،  الوحدات  ديال  والعصرنة  آلياته 
إلى  كيعرفها السيد الوزير قطاع الصيد الساحلي توشك أن تف�سي 
إفالس مجموعة من الصيادين بعدما ارتفعت تكلفة التجهيز واإلبحار، 
غير 22 % من الصيد الساحلي هم اللي استافدو من برنامج »أليوتيس« 
الدعم  هداك  لهذا  للحسابات،  األعلى  املجلس  ديال  التقرير  حسب 
املباشر اللي كيجي عن طريق »أليوتيس« ما كيستافدوش منه الصيد 

الساحلي، لهذا نقترح..

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، شكرا لك شكرا، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

اقتراح إضافة السفن بالنسبة للقطاع، هاد القطاع ال يخضع أصال 
للضريبة على القيمة املضافة، وبالتالي إال حيدناه معناه أنه الدولة 
باإلضافة للدعم املباشر فهي خصها تدير اإلرجاع ديال جميع الضرائب 

اللي تجمعت فيما يخص املوردين.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

القيمة  على  للضريبة  كتخضع  البحري  الصيد  وشباك  أدوات 
كذلك  تخضع  وصيانة  البناء  أشغال  يعني  بعض  وكذلك  املضافة، 
للضريبة على القيمة املضافة، عالش جبنا احنا هاد التعديل؟ جبنا 
هاد التعديل ألنه الدعم املباشر اللي هو جاء في إطار برنامج »أليوتيس« 
ما عطاش الثمار ديالو بالنسبة للصيد الساحلي هذا هو عالشجبناه، 

شكرا.
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عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون : 50

املمتنعون : ال أحد

املادة 98 ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق اإلستقاللي للوحدة 
والتعادلية السيدة النائبة

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

السيد الرئيس هاد املادة كتندارج في الضريبة

عيسلد عيرئيس:

السيد النائب السيد النائب السيد النائب تفضلي السيدة النائبة

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

القيمة  على  الضريبة  وهو  أال  الثالث  القسم  تهم  املادة  هاد  بأن 
املضافة والذي يهم الرفع من سعر الضريبة على القيمة املضافة على 
املواد الفارهة، هنا السيد الوزير بغينا نشاركو الحكومة في البحث عن 
موارد وسبل جديدة لدعم ميزانية الدولة، وقلنا بأن الحكومة ما�سي 
دائما منين كتبغي تقلب على موارد جديدة كتستهدف الطبقة املتوسطة 
تعديل  وهذا  للحكومة  وامتحان  تمرين  هذا  اليوم  املغاربة،  وجيوب 
تاريخي في الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية وكل سنة كنجيبوه وكل 
سنة لألسف الحكومة كترفضو. اليوم نلتمس من الحكومة أنها تقبل 
هاد التعديل اللي كيهم الرفع من الضريبة على القيمة املضافة ل30 % 
على مواد الرفاه، بمعنى كاين الناس اللي كتشري les diamants، كاين 
الناس اللي كتشري لوحات فنية، كاين ناس اللي كتشري واحد الحوايج 
اللي هما غاليين بنفس سعر الضريبة ديال املواد اإلستهالكية العادية 
اللي هو 20 % اللي كيستهلكوه عامة املواطنين. فبالتالي اليوم أقول بأن 

الحكومة أمام تمرين ولكم أن تقبلوا أو ترفضوا السيد الوزير.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة النائبة، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

لكن هذا التعديل غير مقبول على كل حال في الصيغة ديالو ألنه 
تيقول: »تحدد الئحة املواد بنص تنظيمي« وهذا تيدخل يعني كل ما 
يتعلق بالتضريب يدخل في ميدان التشريع ما يمكناش نصيفطوه لنص 

تنظيمي.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

املادة 99 دائما في إطار املادة 6، ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

السيد الرئيس، هاد الخصم ديال الضريبة بالسعر اللي مخفض 
اللي ب 7 %، كاين واحد في القانون يعني ديال 89.1.12 اللي كينص 
عليها مشروع قانون املالية هو فقط »ألف« و«جيم«، »ألف« و »جيم« 
شكون اللي فيها؟ فيها املحامين والتراجمة واملوثقين والعدول وأعوان 
لهاد  »الباء« كذلك ما خضعوش  القضاة. ولكن ما عرفناش عالش 
املسألة؟ نديرو »ألف« و«باء« و«جيم« وال نحيدو ديك »ألف« و«جيم« 
باش املهندسين املعماريين والقائسين املحققين واملهندسين القائسين 
والطبوغرافيين واملساحين واملهندسين واملستشارين والخبراء في جميع 
امليادين كذلك يستافدو من هاد من نفس يعني من نفس الضريبة 

وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التعديل غير مقبول ألن هاد الفئة اللي تيتحدث عليها السيد النائب 
املحترم كتنجز العمليات ديالها خاصة مع املهنيين اللي عندهم الحق في 
الخصم، في حين الفئة األخرى كتعامل أساسا مع أشخاص ذاتيين اللي 

ما كيستافدوش من الخصم.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون: 51

املمتنعون: 01

املادة 133 دائما في إطار مناقشة املادة السادسة ورد بشأنها تعديالن 
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من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين، إيال 
كان من املمكن دفعة واحدة قدر اإلمكان... إيه املادة 133.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

السيد الرئيس غنقدمهم دفعة ألن مرتبطين والثاني غير للمالءمة، 
ما�سي مشكل.

في  التعسف  واحد  رفع  إلى  يروم  الوزير،  السيد  التعديل  هاد 
إستعمال واحد املادة ألنها أصال هاد املادة اللي ما كتعنيش هي إخضاع 
اإلرث للضريبة، بل هذا عقد ليس إجباريا بمقت�سى مدونة األسرة باش 
يكون، ولكن يلجأ إليه امللزمين من أجل الرفع من القيمة اإلجمالية ديال 
واحد العقار متروك اللي كيتحتسب القيمة ديالو في حالة البيع ديالو 
بهاد القيمة ديال هاد اإلحصاء املتروك. وتنقترحو باش تكون زيادة في 
املداخيل، ألن هدا كيستفادو منها بعض الفئات اللي كيكون عندهم 
إرث كيكون فيه يعني عقارات بقيمة مرتفعة، وباملقابل كيتهربو من أداء 
20 % من األرباح وكيخضعو غير ل 3 % بالرفع من هاد القيمة ديال هاد 
االحصاء املتروك. وأنتما السيد الوزير كنتو ربما الحكومة انتبهت قبل 
بأن هاد املقت�سى ما فيهش عدالة جبائية، وكنتوا حذفتوه ورجعتوه في 
2018. إال كنتوا ضد هاد التعديل، بغينا نعرفوا فأشمن ظروف رجعتوه 
وملاذا ال يكون هذا مدخل للرفع من املداخيل ديال هاد الضريبة؟ شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التعديل غير مقبول ألن لحد اآلن في كل ما يتعلق بالتركة كيخلص 
تقريبا %2.5 فيها %1 فيما يخص اللي تقدمت به السيد النائب املحترم 
إحصاء التركات اللي هو تيبقى عمل اختياري ثم كواجبات التسجيل 

ديال %1.5 إثر عملية القسمة بين الورثة.

عيسلد عيرئيس:

إذا لم يكن، تفضل، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

نوضحوا للحكومة ونرفعوا هاد اللبس ألنه الوزير تيقول، هذا راه 
ما�سي واجب على القسمة هذا غي إحصاء متروك ليس إلزاميا، الهدف 
منو هو الرفع من القيمة ديال العقار فقط، وكيتستعمل في احتساب 
العقا،رهذا ما عندوا عالقة  بيع  في حالة  البيع  الثمن املرجعي ديال 

.raison de plus بالقسمة وال باإلرث، أييه ما �سي إلزامي

عيسلد عيرئيس:

شكرا، شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 29

املمتنعون: 51

املعارضون: ال أحد

أعرض هذا التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

املادة 133 دائما في إطار مناقشة املادة 6 ورد بشأنها تعديل واحد 
من النائبين عمر بالفريج ومصطفى الشناوي لكم الكلمة السيد النائب.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أوال جد سعيدة بالنسبة لهاد الضريبة على اإلرث اللي ما بقاتش 
طابو والو كيداولوها، هذا جد إيجابي بالنسبة لبالدنا في املستقبل. احنا 
هاد اإلقتراح اللي كنقدموا كنقولوا ما يبقاش %1، كنذكركم بأن تمكنا 
من حذف السكن الرئي�سي donc حتى واحد ماتجيه هاد الضريبة على 
السكن الرئي�سي، هذا مزيان هادي دابا سنتين دوزنا هداك التعديل، 
احنا اللي كنقترحوه للناس اللي عندهم ورثة كتفوق 100 ألف درهم 
تكون %1 ويطلع بطريقة تدريجية حتى نوصلوا للناس اللي عندهم كثر 
من 100 مليون درهم كإرث واحد %30 ديال هداك�سي اللي يفوق 100 
مليون درهم يم�سي للدولة إلعادة توزيع الثروات هذاهو الهدف منو، 
ونذكر بأن كما قلنا في اللجنة، جميع الدول اللي تقدمت فالعالم في 

وقت من األوقات طبقات هاد النوع ديال الضرائب من أجل الع

املمكن  من  هنايا  األجيال،  بين  العادل  والتضامن  الجبائية  الة 
بهاذ 3 املليار درهم اللي يمكننا نخرجوا من هاذ الضريبة يمكنا نوفروا 

tabllette élechtronique لجميع تالميذ املغرب.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أوال هاد الرقم ديال 3 املليار درهم ما كاينش، اعتبارا للمعطيات اللي 
عندنا اليوم واخا نضربوه ف 20 أو30 يعني الرسوم ديال التسجيل. 
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ثانيا، املعطيات أو التبريرات اللي قدمتها لفريق األصالة املعاصرة تبقى 
قائمة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

تفضل، بإيجاز السيد النائب.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

دائما بإيجاز، هاد املعلومة 3 مليار درهم كنأكدها وكنطلب منكم 
كاينة  اللي  املعلومات  لنا  توفروا  3 سنوات  الوزير كما هادي  السيد 
عند املحافظة العقارية اللي كنطلبوها وما كتعطيوهلناش، ال مشينا، 
كانت هادوك املعلومات غتشوف بان 3 املليار ممكن نخرجوها من هاد 

الضريبة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 05

املمتنعون : 28

املعارضون: 51

تعديل من طرف الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، في إطار 
املادة 144 في إطار مناقشة املادة 6 من مشروع قانون املالية، أحد 

مقدمي التعديل، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عالل عيعمرعوي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الضريبة على  للضريبة وفيما يخص  األدنى  الحد  بالنسبة لسعر 
املعامالت متعلق  تنطلبو كفريق استقاللي استثناء من رقم  األدوية، 
باألدوية، هادوك األدوية املصنعة محليا أو املستوردة واللي هي فيها 
هي  تكون  ما  غالبا  األدوية  هاد  للصيدلي، ألن  القيمة جزافية  واحد 
غالية الثمن وغالبا ما كتعلق بعالج السرطان وااللتهابات الكبدية أو 
الفيروسية وغيرها، وكتدير واحد هوامش ربح جزافية للصيدلي، وهاد 
اللي كيثقل كاهل الصيدلي ألن تيسبب األداء بالنسبة للصيدلي لضرائب 
اللي كتفوق الهامش ديال الربح فيهم، وهذا متنافي مع مقتضيات مدونة 
التجارة. وطبعا هاد التخوف هذا تيخلينا أننا نقترحو عدم احتساب هذا 
رقم املعامالت املتعلق بهاد النوع من األدوية عند تطبيق الحد األدنى 
للضريبة باش نشجعو الصيادلة على أنهم يسوقو هاد النوع ديال األدوية 

باش يكون في متناول طبعا املواطن أينما كان على الصعيد الوطني.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السعر  فيما يخص  العام  النظام  مقبول، ألن  غير  التعديل  هاد 
األدنى للضريبة هو 0.5 % وكاين استثناء كيهم الصيادلة باش يهبطو ل 
%0.25، وكنذكر بأن الهامش دالربح هو %30 ومن داك %30 كناخذو 
%0.25 الدولة. وفيما يخص األدوية هادو اللي تكلم عليهم السيد النائب 
كيهم  إشكال  هذا  جزافي،  اللي  دالربح  الهامش  واحد  كاين  املحترم، 
املنظومة الصحية ولكن فيه على األقل واحد %6 وبالتالي الهامش اللي 

متاح للصيادلة كاين.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

هواملرسوم ديال 2013 تيحدد سعر األدوية و كيحدد كذلك الهامش 
ديال الربح هو هامش جزافي، دابا فاش كيطلع الثمن ديال الدواء مثال 
إال وصل ل 7000 درهم تيكون هداك الهامش تيبقى هو هو من ألف 
درهم حتى ل 7000 درهم إذن أشنا هو هاداك الصيدلي آش كيدير؟ ألنه 
غادي يحسب هداك رقم املعامالت باش كيدير bilan ديالو ما كيبقاش 
يجيب هداك الدواء، إذن هداك الدوا ما تيكونش وهو دواء مهم جدا 
بالنسبة للسرطان إلى غير ذلك، هذا تيشجع التهريب ديال األدوية وما 
تيكونوش هاد األدوية اللي هي مهمة ما تيكونوش متوفرة عند الصيادلة.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون : 29

املعارضون : 51

املمتنعون: ال أحد

املادة 144 دائما في إطار املادة 6 من مشروع قانون املالية، ورد 
بشأنها تعديل واحد من املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية الكلمة 

للسيد النائب.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، هاد التعديل هذا بغينا فيه واحد املراعاة 
وبغينا  الضئيل،  الربح  الهامش  ذات  القطاعات  لخصوصيات بعض 
السيد الوزير، اإلعفاء من أداء الضريبة باعتبار أن بعض الشركات ما 
كتوصلش لهامش الربح اللي كتفرض عليه الحد األدنى ديال الضريبة. 



عدد.118–11.ربيع الثاني.1442  )27.نونبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7151  

ديالو  االسترجاع  كيتمش  ما  ديالو  باالسترجاع  كطالب  منين  ولكن 
السيد الوزير، وبالتالي هاد العينة موجودة بطبيعة الحال عند موزعي 
املحرقات بالتقسيط واللي هما كيأديو واحد الخدمة وهما 2400 اآلن 
في بالدنا ومقربين هاد الخدمة للمواطنين في مناطق نائية وبعيدة، لكن 
ما كيوصلوش داك الهامش دالربح اللي حدو تفرض عليه الضريبة 
على الدخل، وبالتالي احنا كنطلبو باإلعفاء الحد األدنى على الضريبة، 

السيد الوزير املحترم.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هو الحد األدنى للضريبة، كما عبر عنه فهو حد أدنى يعني ما كاين 
أقل منو ما كيتخلص، فبتالي منين كنديرو اإلعفاء ديال الحد األدنى ما 
تبقاش الحد األدنى نفسو ما يبقاش عندو مضمون، وبالتالي التعديل 

غير مقبول.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد حمرل بنشقرون كريم1:

هو السيد الوزير مقرون بواحد بالقانون وواضح، يعني املستوى 
اللي تينص عليه القانون ما كتوصلوش هاد الشركات في نهاية املطاف، 
يعني هو حد أدنى وواحد مبلغ الضريبة كتاخدو الدولة كتسبيق قبل 
تقديم الحسابات، فمبني على واحد نسبة األرباح ما كيوصلولهاش، 
باملديرية  مرتبط  هذا  الحسابات؟  في ضبط  يعني  كاين مشكل  واش 
ديال الضرائب، أما الشركات كتعّبر كتقول لك أنا ما كنوصلش لداك 
الهامش الربح اللي خاصني نخلص عليه الحد األدنى للضريبة، وبالتالي 
عمليا السيد الوزير، يكون واحد التقييم موضوعي إال كانو هاد الناس 

مظلومين نجلسو معهم ونقبلو على حل لإلنصاف ديالهم، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 13

املعارضون: 51

املمتنعون: 15

في إطار مناقشة املادة 6 انطالقا من املادة 145 ورد بشأنها تعديل 
من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، هاد االقتراح مقترح ديال إلغاء مقتضيات املادة 145 
)V( من املدونة العامة للضرائب هذا شنو هو؟ هادوك اللي تيقومو 
اللي هما  البيع ديال املنتجات ديالهم وتيبيعوها لألشخاص  بجوالت 
خاضعين للرسم املنهي la patente، تيطلبو بأنه يطلب منهم بأنه يجيبو 

هداك الرقم ديال la patente والسمية ديال la patente ولكن هذا..

عيسلد عيرئيس:

شكرا.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

ال مازال السيد الرئيس، إال ما جابوش هاد املسألة كاينة واحد 
الغرامة ديال %1، بالنسبة لنا حنايا اآلن ما بقاتش يعني هاد ألنه هاد 
ال�سي دار في التسعينات وتقادم وخلق نزاعات كبيرة مع إدارة الضرائب، 
ودابا كاينة يعني الوسائل باش يمكن التأكد من la patente، خصوصا 
أنه البعض منهم كيعطيو la patente الرقم ديالها اللي هو يعني ما �سي 
هو، والبعض منهم تيرفض بأنه يعطي la patente وتتولي هاد الغرامة 
يعني غير منصفة في حق هاد الناس اللي تيمشيو يتعامو في قرى نائية 

وفي البوادي.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

لنا  بالنسبة  التعديل غير مقبول ألنه  الرئيس، هاد  شكرا السيد 
يتنافى مع يعني مبدأ الشفافية اللي غاديين فيه اآلن.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون : 28

املعارضون:52

املمتنعون ال أحد

دائما في إطار مناقشة املادة 6 املرتبطة باملادة 146 ورد بشأنها تعديل 
واحد من فريق األصالة واملعاصرة تفضل �سي عادل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

شكرع عيسلد عيرئيس،
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هذا في الحقيقة موضوع مهم ألن استأثر بنقاش طويل وكان إيجابي 
في اللجنة، وكيتعلق بالتصدي لواحد الظاهرة التي يتضرر منها كثيرا 
اإلقتصاد املغربي وهي الظاهرة ديال الفاتورة الصورية املزورة، ونحن 
في فريق األصالة واملعاصرة مع التصدي بشكل قوي لهاد الظاهرة، وكنا 
سنصوت على التعديل اللي تقدموا به الحكومة وفي إطار اللجنة احنا 
امتنعنا عليه، ونحن مع التعديالت املقدمة على هاد املادة اللي جابت 
الحكومة في الكثير من األشياء ومنها تشديد العقوبة ودون انتظار حاالت 
العود، احنا عندنا مشكل واحد اللي كنا كانطالبوا به باش نكونوا مع 
هاد التعديل هو املسألة ديال ربط ديال عدم القبول ديال الخصم 
بورود تعريف ضريبي ديال الشخص املعني بهاد إصدار هاد الفاتورة 
املزورة في الالئحة بشكل أنه يكون الرفض لعدم القبول مربوط بعدم 

وجود نشاط فعلي وعدم اإلقرار بالتصريح..

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

كيف جاء على لسان السيد النائب املحترم، كان النقاش في اللجنة 
وتمت املصادقة على واحد التعديل اللي غادي تجيولو من بعد التصويت 
عليه، وهو بالتالي احنا تنتشبتوا بداك يعني الصيغة النهائية اللي توافق 

عليها أعضاء اللجنة.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

حتى  نحميو  أنه  كنبغيوا  كنا  أنه  هو  ديالي،  الفكرة  نكمل  باش 
الشخص اللي استعمل هاد الوثيقة عندما يكون حسن نية، ألنه منين 
كنقولوا لو إال هداك السيد اللي عطى الفاتورة ما يكونش عندو نشاط 
فعلي أوال ما يكونش عندو اإلقرار ما عندوش واحد القرينة باش يعرف 
هاد املعطيات، هاد املعطيات يجهلها وكنخافوا ليخلق واحد البلبلة 
في السوق ألنه تبغي خاصك تم�سي تقلب عليه، لو كون كان فهاديك 
الالئحة وكان le rejet مربوط بتضمين الالئحة ديال هاد السيد، احنا 
ما  بأنه  كنتحفظوا  احنا  ولكن  التعديل،  في هذا  معاك  غانكون  كنا 

كيخلق بعض القرينة لحماية حسني النية، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 23

املعارضون : 51

املمتنعون: 05

املادة 190 في إطار مناقشة املادة 6 ورد بشأنها تعديل وحيد من 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

املالءمة مع التعديل الذي اقترحناه على البند 5 روماني من املادة 
.145

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير ليس له رد مكرر، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون:51

املمتنعون: 01

تعديل من طرف املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية يرمي إلى 
إضافة مادة جديدة يحمل رقم املادة 6 من مشروع قانون املالية املادة 
266 املكررة واملادة 266 املكررة مرتين، املادة 266 املكررة ثالث مرات 
واملادة 266 املكررة أربع مرات، املتعلقة بإحداث الضريبة على الثروة 

الكلمة ألحد مقدمي التعديل تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد اشلد حمو 1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

املجموعة النيابية تقدمت بهاد التعديل الجوهري والغاية منه هو 
البحث عن موارد جديدة، وهاد التعديل يعني سميناه إحداث واحد 
الضريبة سنوية على الثروة. شنو الهدف من هاد التعديل؟ هو أوال الحد 
من الفوارق االجتماعية الواسعة في بالدنا، كذلك كنقتارحو العائدات 
ديالو يم�سي لصندوق ديال الحماية اإلجتماعية والتماسك اإلجتماعي، 
وشكون اللي غادي يخضع لهاد الضريبة؟ غادي يخضعو لها األشخاص 
الطبيعيين اللي كيتجاوز يعني املمتلكات ديالهم أكثر من 10 داملليون 
ديال الدرهم وكنقصدو هنا ما�سي الشركات أو ال هاد األموال اللي كتكون 
داخلة في الدورة اإلقتصادية، بل األموال املجّمدة التي ال تساهم في 
الدورة اإلقتصادية، ولهذا كنقتارحو هاد الضريبة من أجل مزيد من 

العدالة الجبائية ومن أجل كذلك توسيع املوارد للدولة، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، السيد الوزير لكم الكلمة.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:
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شكرع عيسلد عيرئيس،

املنظومة الضريبية الحالية تتعتامد على تضريب الدخول وليس 
رأس املال، وتتعتامد على ثالثة ديال كما كتعرفو الضرائب أساسية: 
الدخل والضريبة على  القيمة املضافة والضريبة على  الضريبة على 

الشركات.

اللي مهم هو أنه تشجيع اإلستثمار والتقليص التملص الضريبي هما 
اللي كيساهمو في تراكم الثروات، وبالتالي هاد زوج دالنقط هم اللي 
خصنا نشجعو، أوال نشجعو اإلستثمار، ثانيا يكون التملص الضريبي 
في أقل مستوى ديالو. النقطة الثالثة، هي أنه اإلقتراح كيف جا أو جا 
في التعديالت يعني كلها هو أنه الثروات اللي عند األشخاص الذاتيين، 
واألشخاص الذاتيين إيال نقلو داك�سي في شركات ما تيبقاش معنيين، 
إذن غادي تتحول املمتلكات لداك�سي ملساهمات منقولة وما يبقاش 
عندك الضغط الجبائي املتوخى، وبالتالي البد من التعميق أوال أكثر فيما 
يخص الطريقة ديال التعامل مع هاد�سي هذا وما خصوش يكون غدا 

ضد التشجيع ديال اإلستثمار وخلق فرص الشغل، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، نعم تفضل تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

مزيان السيد الوزير، احنا بغيناهم يهزوهم ويدخلوهم لشركات، 
ببالدنا،  التجارية  الحركة  رواج  غاتكون  الشغل،  فرص  غايخلقو 
ما  راه  هكا  بقات  إال  املجمدة  العقارات  أو  املكتنزة  األموال  هاد  وأن 
فيها وحتى ملي غانخلقو ضريبة على الثروة غانشجعو الناس يتنظمو 
ويتهيكلو ويعطيو الفائدة للدولة، ما كنشوفوش األموال اللي هي جاية 
من أرباح دالشركات وديال مصانع هديك راه باين كاين عليها ضريبة 
وكاين قوانين كتحكمها، كنشوفوا األموال مكتنزة وإال كاين �سي تخوف 
ربما من التهريب ديالها هذا هو اللي خص تقول ليا السيد الوزير. أما 
عمليا، هاد الضريبة هذه مهمة اآلن، جينا في واحد الوقت صعيب ودرنا 
ضريبة على التضامنية ودرنا أيضا مساهمات تضامنية في الكوفيد 19 
لواحد الصندوق، هاد الصندوق ممكن نحولوه ملساهمات الضريبة 
على الثروة، فقط غايخصنا نفسروها مزيان ونشرحوها مزيان السيد 
الوزير، في إطار القانون اإلطار ديال املنظومة الجبائية للضرائب اللي 
خصو يجي ويوضح لنا هاد األمور باش يكون أغنياء السيد الوزير في 
البالد يساهمو في عيش الفقراء ويكون توازن اجتماعي في بالدنا، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 05

املعارضون: 52

املمتنعون: 23

فيما يتعلق بالبند II للمادة 273 مكررة و273 مكررة مرتين واملادة 
273 مكررة ثالث مرات ورد بشأنها تعديل وحيد من فريق األصالة 

واملعاصرة، تفضل السيد النائب، السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

السيد الرئيس هما أربع تعديالت يصبون في نفس املوضوع، إال 
قبلتو تعطيونا الوقت الكافي ملناقشتهم نقدموهم دفعة واحدة باش ما 
يكونش تكرار، هما أربع تعديالت في وحدة املوضوع. املادة السادسة 
البند 2، كلهم أربع تعديالت في نفس اإلطار، املادة 273 املكررة هما أربع 

تعديالت السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

نحولو  تيخصناش  ما  غير  اإلجرائية،  الناحية  من  معاك  أنا  غير 
الجلسة إلى جلسة أسبوعية.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

ال السيد الرئيس غير باش تكون األفكار ما يكونش تكرار.

عيسلد عيرئيس:

مزيان غير مع قدر اإلمكان إيال اسمحتي السيد الرئيس، طيب تفضل 
السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

الوزير  السيد  لرأي  واالستماع  مداخلة  في  التعديالت  سنقدم 
وتعقيب، أربع تعديالت السيد الوزير، فكرة إحداث الواجب الوطني 
الثاني  الحسن  له  املغفور  من  استنبطناها  احنا  فعال  هي  للتضامن 
-هللا يرحمه- إبان استرجاع األقاليم الصحراوية سنة 1975، في سنة 
1980 بعد اشتداد األزمة ومن أجل تنمية املناطق الصحراوية، أحدث 
املغفور له الحسن الثاني هللا يرحمو la PSN املساهمة، اليوم السيد 
الوزير كنعيشو نفس الظروف، باش انسجمو ما بين الخطاب وما بين 
املمارسة، فكرنا في إحداث الواجب الوطني للتضامن كوفيد19- بغض 
النظر عن طريقة صياغة التعديالت أو تنزيل هاد، هو الفكرة سياسية، 
اللي  امللزمين  ديال  عندنا مجموعة  الوزير؟  السيد  توجهنا  ملن  احنا 
يعني  الترابية،  بالجماعات  املتعلق   47.06 بالقانون  معاهم  كيتعامل 
حنا مشينا اآلن للناس اللي عندها منازل ديال القيمة الكرائية أكثر 
من 30.000 درهم يعني تنتكلمو على الفيالت ديال مليار مليار ونصف، 
مشينا للناس اللي عندها أرا�سي غير مبنية داخل املجال الحضري، 
هادو  الثانوية،  للمساكن  مشينا  للمناجم،  مشينا  للمقالع،  مشينا 
ما يساهموش  الضرائب ويقدرو  إدارة  بعاد على  يكونوا  يقدرو  كلهم 
واحد  تّدار  باش  كنقترحو  اليوم.  كاينة  اللي  التضامنية  املساهمة  في 
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النسبة زيادة على هاد الضرائب الجماعية اللي غادي تحول لصندوق 
كوفيد، في إطار التضامن الحقيقي، ألنه ما يمكنش نجيوا نغوتو على 
املقالع ونغوتو على االستثناءات ونغوتو على هدا وما نديروش مبادرة، 
يعني هاد الناس هاد 3 سنين حنا محتاجينهم، ال املناجم، ال املقالع، 
ما نحاربوهمش ولكن يعاونونا. الفكرة هي هادي السيد الوزير، بغض 
النظر عن الصياغة، الفكرة سياسية وخصنا نشوفو كيفاش نفّعلوها 

والكلمة لكم السيد الوزير.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التضامنية  املساهمة  أو  الضريبة  هاد  بأن  التذكير  من  البد  هو 
هي لسنة واحدة، والهدف منها هو أنه يكون التطبيق ديالها أوال على 
األشخاص الذاتيين اللي عندهم أكثر من 20.000 درهم ديال الدخل 
الصافي، واألشخاص املعنويين، في إطار واحد الجدول اللي راه كاين في 
املادة املخصصة لذلك. إال زدنا هاد ال�سي هذا في الدخول بحال دابا 
اللي عندو الكراء، راه داخل في الدخول ديالوا غادي يخلص عليه، اللي 
عندو كراء 30 ألف درهم أو40 ألف درهم غيدخل في املداخيل ديالو 
وغادي يخلص عليه الواجب ديال %1.5 اللي مبرمج في هاد، في حين 
إلى زدنا أشياء أخرى اللي مهم في ما يخص املقالع أو غيرها اللي مهم هما 
كيخلصوا الضريبة الواجب عليهم قبل مايخلصو الضريبة التضامنية 

وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

السيد الوزير، ما عرفتش واش ما عرفتش نوصل الفكرة وال ما 
بغيتيش تفهمني. أنا السيد الوزير ما كنتكلمش على الضريبة، أنا كنتكلم 
لينا  الكاريير كيخلص  47.06 فيه مول  القانون  على الرسوم املحلية 
واحد النسبة، فيه LA VALEUR LOCATIF يعني السيد ساكن في دار 
 la valeur ديال مليار أو 2 داملليار كنحددوا الرسم الجماعي على حساب
locatif ديالو، هاد الناس هما اللي بغيناهم يساهموا، ألنه املغرب أنتما 
كتعترفوا بأنه كاين%50 دالقطاع غير املهيكل، الناس مصورة الفلوس 
الضرائب  في  نلقاوهم  نقدروا  لعندك،  وصلينش  ما  الفلوس  ودايرة 
املحلية، هاد الناس ديال les cariéres ديال مقالع الرمال راه مايقدروش 
يبانليك انت رقم املعاملة الحقيقي ديالوا إال مامشيناش للجماعات 
املحلية عرفناه شحال كتخلص منو إيال كانت حقيقة كتابان، الناس 

ديال املناجم اال كيخلصوا الجماعات والجهات نزيدوهم واحد النسبة 
نساهموا فهاد الصندوق، الناس اللي عندهم املنازل الثانوية واش كاين 
�سي واحد فقير في املغرب عندوا منزل ثانوي، راه هادو اللي واجب عليهم 
يتضامنوا ما�سي املوظف اللي كيربح 2 مليون في الدار البيضاء وكيخلص 
الكراء ويخلص املدرسة الحرة ويخلص بزاف ديال الحوايج هادو أولى، 
إال كاين �سي مغربي عندو منزل ثانوي فقير وريوه لينا، راه األغنياء هما 

اللي كيتضامنوا مع الفقراء ما�سي العكس.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير، انت جاوبتي طيب، وإذن نمر إلى عملية التصويت 
على 4 ديال التعديالت:

التعديل األول رقم 9 أعرضه للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

التعديل املوالي أعرضه كذلك للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

التعديل املوالي رقم 11:

املوافقون: 29

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

والتعديل األخير 12:

املوافقون: 29

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

وشكرا على تفهمكم.

األصالة  فريق  من  أخريان  تعديالن  تقديم  خالل  من  نواصل 
واملعاصرة يتعلقان باملادة 267 في إطار مناقشة املادة 6 )3 روماني( 

الكلمة ألحد مقدمي هذين التعديلين 13 و14.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد املسألة ديال املساهمة اإلجتماعية للتضامن يعني كثر الحديثة 
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عليها وأبنا على املوقف ديالنا في اللجنة وخارج اللجنة، وقلنا بأنه صحيح 
أن هاد الوقت ديال التضامن ولكن عندنا إشكال على من سيساهمو 
بأي طريقة. وقلنا بأنه ما�سي دائما الطبقات اللي تعاني من الجائحة 
وتعاني من الوضع اإلجتماعي ديالها واإلقتصادي تكون دائما في مواجهة 
هاد التضامنات اللي من املفروض أنه كان خصوا يكونوا فيه أشخاص 
آخرون معنيين وهما اللي كيحققو الثروات في البالد أكثر من اآلخرين 
وكان مفروض هما اللي كان خصهم يكون عندهم تضامن أكثر، وبالتالي 
احنا كنقترحو هنا باش ندخلو واحد األشخاص ذاتيون آخرون اللي 
كيستافدو هما أصحاب الدخل على األرباح الناشئة من رؤوس األموال 
املنقولة ألنه قبل الجائحة كاين بعض الدول اللي حبسو التوزيع ديال 
الربائح les dividendes، ولكن احنا ما درناهاش في املغرب وكنقول 
باملقابل إال كان �سي توزيع ديال هاد الربائح أو ال �سي حد دار �سي ربح على 
رؤوس األموال املنقولة ما فيها باس يتعاون في هاد الظرفية، وكذلك 
كنقولو بأن هاد دخل األجور ما نغضعهومش لهاد الضريبة راه حرام 
ألنه كيف قال الزميل ديالي راه الناس راه تكوات بزاف بهاد املشكل ديال 
كورونا وما نزيدوش عليهم، وبالتالي كنحيدو الدخل ونخليوه غير على 
التعويضات واملكافآت التعويضات واملكافآت كنعتبرو بأن هذا زايد على 
األجر وما فيها باس هاد الناس في الدخل ديالهم يساهمو بواحد شوية 
يعني حنا كنحافظو عليه فيما يخص الدخل ولكن كنحصروه فقط في 

التعضويات واملكفآت وما نضروش الطبقة املتوسطة.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، التعديل الثاني فيهم االثنين معا، طيب. أعتقد أن الرسالة 
وصلت طيب، تفضل بإيجاز.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

نكمل الفكرة بقات 15 ثانية، تنقول السيد الرئيس، هو أنه هاد 
الناس يتعاونو أكثر وما نحسبوهش على دائما أصحاب الدخل ألنه واخا 
10 آالف درهم واخا نطلعوها ل 15 ألف درهم كيف هاد التعديل اللي 
جا ألن هاد الناس راه دائما الطبقة املتوسطة راه هي املعنية، راه هاد 
ال�سي بزاف على املواطن خاصة في هاد الظرفية و ما يمكنش تستمر 
املواطن دائما هاد الطبقة املتوسطة نستنزفوها بهاد قوة املساهمات 

والضرائب، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

أوال تعديل يهم 20 ألف درهم صافية ما�سي 15 ألف درهم، املادة 

املقترحة في هاد مشروع قانون املالية هي الدخول اللي كتفوق 20 ألف 
درهم صافية. النقطة الثانية هو أن للي كنتحدثو على هاد الدخول، 
 ،1% أقل من  احنا كنتحدثو على  الذاتيين،  فيما يخص األشخاص 
وبالتالي ما كنتحدتوش على الطبقة املتوسطة. في املغرب، فيما يخص 
يعني هذا املداخيل ديال املغاربة اللي عندهم أكثر من 20 ألف درهم 
ال يمثلون إال %1 من مجموع األجراء اللي تيبلغ العدد ديالهم تقريبا 4 
داملليون ديال األجراء. النقطة الثالثة، هي ال يمكن تضريب جزء من 
املداخيل أو من األجر ديال وإال غادي دخل هادوك املكافآت دخلهم 
في األجر وغادي يولي املشكل وبالتالي ما، التوافق اللي وقفنا عليه هو 
أنه فيما يخص األشخاص الذاتيين هما اللي على األجر ديالهم الصافي 

الشهري يفوق 20 ألف درهم، وشكرا.

مال الربائح؟ الربائح كتدخل في الدخول ديال الناس اللي هي عندها 
فيما يخص الضريبة على الدخل الضريبة على الدخل عندها إبرائية.

عيسلد عيرئيس:

السيدات والسادة النواب نستمعو للسيد الوزير من فضلكم.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة::

الضريبة على الدخل اللي كتأدى على الربائح مثال هي إبرائية، 15%، 

وهادي مساهمة كتجي على الدخول كلها.

عيسلد عيرئيس:

أ السيد النائب، انت راه عندك صوت قوي، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد صالح عيدين أبو عيغرلي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

ما  هذا  التعديل  فهاد  تنتكلموش  ما  اليوم  احنا  الحقيقة  في 

كنتكلموش على الضريبة، تنتكلمو على مساهمة اجتماعية للتضامن، 
هاد املساهمة احنا معها، لكن نرفض رفضا تاما أنه تمس مرة أخرى 

املوظفين واألجراء. هاد التعديل اللي جبنا حنايا تيتكلم على أنه حذفنا 

املوظفين، تنتكلمو أنه بغيناها تكون على التعويضات واملكافآت، راه 

 les indemnités وعلى les primes مكتوبة في التعديل بغيناها تكون على

ما بغيناهاش تقيس les salaires ديال املوظفين واألجراء، عالش؟ ألنه 

 les salaires مرة أخرى كنلتاجئوا للطبقة املتوسطة باش نقيصوا ليها ف

ديالها، هاد الطبقة متوسطة وخى تكون حتى ل 20 ألف درهم، واش 

السيد الوزير 20 ألف درهم بان ليكم اليوم هي زعما األجور العليا؟ 
راه toujours on cible la classe moyenne فكنفضلوا ما يتقاصوش 

املوظفين واألجراء ونمشيوا للتعويضات واملكافآت، شكرا.
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عيسلد عيرئيس:

السيد  بعد  من  الوزير،  السيد  تفضل  الرئيس،  السيد  تفضل 
السيد  إال سمحتوا،  دابا  الرئيس  السيد  آ  الرئيس،  السيد  الرئيس، 
مناقشة  ديال  الظرف  في  اآلن  دابا  احنا  النواب،  السادة  الرئيس، 
التعديل، فمن حق أي نائب، كان رئيسا أو كان نائبا، أن يساهم في 
النقاش، ال أبدا.. آ السيد الرئيس، السيد الرئيس، إذا سمحت، ال ولكن 
أنا عطيت الكلمة للسيد النائب ألنه طلبها قبل من السيد الرئيس، 
فقط هذا هو، فمساهمة في تنوير وتوضيح كل ما يمكن توضيحه في 

مجال التنوير مزيان، مزيان، تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد توفلق كملل، ائيس فريق عيتجما عيدستواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

التضامنية  الضريبة  اللبس،  واحد  مايبقاش  للتوضيح  غير  أنا 
جات على الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، التعويضات 
واملكافآت كيدخلوا في إطار الدخل، إذن غادي يكونوا في الدخل ديال 
هاد الشخص اللي غادي يخلص عليه الضريبة التضامنية، ما يمكنش 
نديروا الدخول املهنية بوحديتها والدخول على التعويضات واملكافآت 
بوحديتها، راه كلهم كيتجمعوا وكيدخلوا في إطار الضريبة على الدخل 

وكتخلص عليهم الضريبة التضامنية.

عيسلد عيرئيس:

طيب، وإذا كان معارض فهو تيم�سي في نفس اإلتجاه، طيب.

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون:28

املعارضون: 51

املمتنعون: واحد

التعديل الثاني: نفس النتيجة؟

املوافقون: 29

املعارضون:51

املمتنعون: ال أحد

دائما في إطار مناقشة املادة 6 من خالل املادة 269 ورد بشأنها 
4 تعديالت من فريق األصالة واملعاصرة، إال كان من املمكن السيد 

النائب، إذا كان من املمكن تقديمهم دفعة واحدة، قدر اإلمكان.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

ال ما يمكنش ألن املداخلة غيكون فيها. أنا بغيت نم�سي معاك في 
ما  ثانية  مداخلة  زميلي عندو  ولكن  الرئيس،  السيد  ديالك  اإلقتراح 

غايمكنش، وغانقدم بالتالي غير التعديل األول رقم 15. كنقولو فهاد 
التعديل 15 بأنه إال كان غادي يكون هاد املساهمة اإلجتماعية وإحقاق 
عدالة جبائية، على غرار ما هو معمول به في السعر ديال الضريبة على 
الشركات، كنقولو حتى هاد املساهمات تكون فيها واحد االختالف ما 
يكونش فقط املعيار هو األرباح املحققة، بل تكون واحد الشريحة ديال 
الشركات تكون خاضعة لواحد املساهمة ب %5 على غرار %37 اللي 
كاينة في الضريبة على الشركات، باش كنفرقو ما بين الشركات اللي 
عندها واحد النشاط عادي وشركات اللي كتحقق أرباح في إطار واحد 

النشاط فيه احتكار أو شبه احتكار، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

نعم احنا املنظور ديال أو املبدأ ديال التضريب هو على األرباح ما�سي 
على النوعية ديال األنشطة، هداك يعني كيبقى واحد اإلستثناء اللي 
خصو يتحيد مستقبال، ال، وغير بالتي إذن هنايا قلنا هاد السنة جبنا 
مساهمة تضامنية اللي فيها اللي كتحقق أرباح مهمة كيخلص 3.5% 

إضافية على الضريبة على الشركات.

عيسلد عيرئيس:

؟  الثاني  التعديل  ؟  تعقيب  عندكم  النائب  السيد  إذن،  شكرا 
تفضل، ولكن نصوتو على األول

أعرض، ال حتى من بعد حتى من بعد ال�سي اللبار السيد النائب احنا 
بدينا عملية التصويت دابا

أعرض التعديل األول للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 51

املمتنعون: 01

التعديل الثاني، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عبد علحق فرئق:

شكرع عيسلد عيرئيس،

دائما في إطار هاد املساهمة اإلجتماعية للتضامن، السيد الرئيس 
في  جاء  ما  على  وعطفا  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  احنا  املحترم، 
للتضامن،  اإلجتماعية  املساهمة  مع  نحن  زمالئي،  ديال  التدخالت 
ولكن بالصيغة ديالها كما جاءت في النص في األول، كانت كتحسب على 
األرباح ديال الشركات اللي كتفوت 5 داملليون الدرهم والدخول واألجور 
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اللي كيفوت الدخل ديالهم  الذاتيين  ديال الدخول ديال األشخاص 
120 ألف درهم. غير في النص كما جاء، كان يستثني الدخول واألرباح 
املتعلقة برؤوس األموال وكان كيدخل األجور. احنا في الصيغة الحالية، 
كنقترحو استثناء األجور يعني ما يدخلوش ال األجراء واملوظفين، ودخلنا 
في بالصتهم الدخول واألرباح املتعلقة برؤوس األموال. واقترحنا واحد 
التعديل، فيما يخص النسبة، واقترحنا 1.5 بالنسبة للشريحة الدخول 
من 120 ألف درهم ل 240 ألف درهم و%2.5 بالنسبة للدخول التي 

يفوق 240 ألف درهم إلى 68 ألف درهم ثم 3.5 ملا زاد على ذلك.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

الضريبة أو املساهمة التضامنية عندها واحد املنطق، فيه تضريب 
للشركات أو مساهمة تضامنية للشركات ما بين 1.5 حتى ل 3.5%، 
عبر  مباشرة  غير  بصفة  كيساهمو  راهم  املساهمين  هادوك  وبالتالي 
التضريب ديال الشركات اللي مساهمين فيها. باإلضافة لهاد�سي هذا، 

إال كان عندهم مداخيل راه غادي يساهمو كأشخاص ذاتيين وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا ، تفضل تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عزيز عيلبرا:

جوابا تكميليا السيد الوزير، احنا كما قال السيد النائب املحترم، 

احنا أوال كنطلبوا استثناء املوظفين ألن املوظفين السيد الرئيس راهم من 

la sourse تايتخلصوا لهم، ودابا املوظفين األغلبية منهم راهما الطبقة 

املتوسطة، إذن أال استثنينا داك الكبار وعطينا للطبقة املتوسطة راه 

كلهم كريديات، السيارة بالكريدي، الدار بالكريدي، الثالجة بالكريدي، 

حتى الزواج ديالهم ومستقبلهم حتى هو بالكريدي، تنخليو الشركات 

الكبار السيد الوزير، ونقترح نبداو بعدا بالبرملانيين والوزراء واملدراء 

الكبار، حيث الوزراء على سبيل املثال راه تيشد 4 داملليون ولكن املدراء 

ديال لبعض الشركات الكبرى اللي قلتها في اللجنة ديال هذا تيشدو 14 و 

15و 2 و 3 ديال املليار ديال العالوات في التالي ديال العام، إذن هادو اللي 

خاصهم يأديوو وهادوا متنظن أنا متأكد غادي يساهموا ألن مايمكنش 

غادي يسمعونا في هاد الصراخ هدا وماغيساهموش، ألن خاص األثرياء 

الضرائب واألثرياء  يتعفاو من  الفقراء  الفقراء وخاص  يخلصوا على 

يخلصو وشكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، شكرا السيد النائب، شكرا.

أعرض التعديل الثاني للتصويت:

املوافقون : 29

املعارضون :51

املمتنعون: ال أحد

تقديم التعديل الثالث من طرف أحد النواب تفضل تفضل السيد 
النائب.

عينرئب عيسلد صالح عيدين أبو عيغرلي:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت7م،

14، بالنسبة دائما لهداك  هذا فقط للمالءمة مع التعديل رقم 
التعويضات اللي كنقترحوا حنا يكونوا هما اللي تكون فيه املساهمة 
اإلجتماعية،  املساهمة  فيهم  تكون  هما  اللي  واملكافآت  التعويضات 
 par ce que il touche les 3.5% كنقترحوا أنه عوض %1.5 تكون
indimnitées و كذلك les primes، فما فيها باس إيال كانوا هاد �سي 
اللي زايد فوق le salaire غادي يكون فيه التعويضات واملكافآت، احنا 
كنقترحوا يكون حتى %3.5 عوض %1.5 اللي جابتها بها الحكومة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرا، غير واحد اإلضافة للتوضيح، مللي كنتحدثوا على األشخاص 
الذاتيين األجراء وكنتحدثو على املوظفين اللي مع الدولة، عندنا فقط 
املدراء فما فوق هما اللي معنيين، حتى رؤساء األقسام ورؤساء املصالح 
واألطر وجميع املوظفين حتى واحد ما معني بهذا اإلجراء، ما كاين حتى 
�سي واحد معني فيما يخص املوظفين ديال الدولة، ما عدا املدراء فما 
فوق املدراء املركزيين، وبالتالي احنا مني كنتحدثوا على أننا كنديروا 
التضريب ديال املوظفين وداك�سي واخصنا زعما نديروا واحد الشوية 
ديال، املوظفين ديال الدولة غير معنيين ما عدا املدراء املركزيين فما 

فوق، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

تفضل، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:
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شكرع عيسلد عيرئيس،

غير بغيت نوضح ما دام هاد التعديل كيهم الشطر ديال 3.5 عالش 
بالضبط درنا 3.5 ألن كنعتبروا أن التعويضات واملكافآت ما�سي كيف 
تقال، هادي املادة 56 ديال املدونة العامة للضرائب ملي كنهضروا على 
الدخل فيه واحد املجموعة داألنواع ديال الدخل، احنا في التعديل 
 salaire ديالنا كنقولوا نعم تضريب الدخل ولكن أشمن نوع من الدخل
املتعلق  الجانب  في  نخليوه  ولكن  منقيصوهش  داك�سي  و   de base
بالتعويضات واملكافئات وراه املادة 156 من مدونة الضرائب راه مبينة 

شنو أنواع الدخول، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل الثالث للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

التعديل الرابع واألخير، أحد مقدمي التعديل األخير تفضل السيد 
النائب.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

شكرع عيسلد عيرئيس،

دائما هاد 3,5 باش تكون مختلفة ألنه كنعتبرو هاد األرباح املحققة 
على رؤوس األموال املنقولة هذا ما�سي أجر، والحكومة قالت بأنه هاد 
النوع من الدخول هو خاضع للضريبة راه كل �سي هاذ املساهمة اللي 
جبنا فهاد املادة راه كلها خاضعة للضريبة، حيث خصنا نفرقو ما بين 
الضريبة وما بين املساهمة. ما دام أنه قبلو أنه نديرو واحد املساهة 
ذاك  هاد؟  يكون على  نقبلوهش  ما  األجر، عالش  الدخل وعلى  على 
الذمة املالية للشركة منين كتخلص ل IS على األرباح بوحدو ومنين 
كتفرق واحد الربائح تنخلصو عليها واحد %15 اللي فيها إبرائية، ولكن 
كيف حّيدنا على الدخل املساهمة حتى هادو يخلص املساهمة، هذا هو 

التعديال ديالنا وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

كالعادة، ال  الحكومة واضح  العدد؟ رأي  التصويت؟ نفس  نتائج 
اسمحوا لي، ألن احنا ملزمون اليوم الجمعة ما�سي يوم عادي، لذلك 
كلنا ملزمون باحترام ما يجب احترامه، ولهذا كيخصنا نصوتو على األقل 
على املادة 6 قبل رفع الجلسة على األقل املادة 6 قبل رفع الجلسة، إذا 
سمحتم.. املادة 6.. دابا السيد الوزير دابا تيتيقو فيك أكثر ملي تيتيقو 

فيا أنا ولهذا تفضل. تفضل نظرا لتحمل مسؤوليته.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

ال هو التعديل غير مقبول..

عيسلد عيرئيس:

املادة 270 دائما في إطار مناقشة املادة 6.. نفس النتيجة، نفس 
النتيجة. ورد بشأنها تعديل واحد من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 

ألحد مقدمي التعديل، املادة 270، تفضل.

عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

ربحا للوقت وترشيدا للوقت السيد الرئيس، باش تعرف راه تنثيقو 
فيك راه غير املالءمة حتى هو.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، السيد الوزير أنت معفي، معفي من الضريبة.. غير مقبول.

نعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

دائما تعديالن في إطار املادة 271 في سياق مناقشة املادة 6، الكلمة 

ألحد مقدمي هذين التعديلين من طرف فريق األصالة املعاصرة، تفضل 

السيد النائب.

عينرئب عيسلد صالح عيدين أبو عيغرلي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

ها حنا عاود ثاني غادي نساعدوك مرة أخرى إن شاء هللا باش 

نعفيوكم املالءمة نعم أسيدي.

عيسلد عيرئيس:

بالنسبة  النتائج  نفس  إذن  شكرا.  معفي،  أنت  الوزير  السيد 

للتصويت بالنسبة للتعديلين:

املوافقون: 29

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

التعديل رقم 22 بالنسبة دائما املادة IV 6 ورد بشأنها تعديل واحد 

من فريق األصالة واملعاصرة.
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عينرئب عيسلد عردل عيبلطرا:

التعديل في إطار تشجيع اإلستثمار فهاد الظرفية ديال الجائحة، 
تنقولو بأن الحكومة كنطلبو على أنه، من خالل التعديل، اإلعفاء من 
الضريبة القيمة املضافة على االستفادة من الحق في الخصم املنصوص 
عليها في املادة 101 اللي تتعلق بأموال االستثمار التي يجب أن تقيد في 
حساب األموال الثابتة، وتخول الحق في الخصم اذا اشترت املنشآت 
الخاضعة للضريبة، ألنه فهاد الظرفية السيد الوزير، باش نشجعو 
اإلستثمار، الحكومة راه دارت واحد الدعم ديال االستثمار العمومي كبير 
في داك الصندوق االستراتيجي لالستثمار فيه 45 مليار، امليزانية العامة 
 les partenaires nationaux et internationauxو مليار   15 جابت 
خصهم يجيبو واحد 30 مليار، تنقولو هادو أو الشركات اللي غتدير 
التوسعة، ألنه كاين هاد اإلعفاء بحالو في املدونة العامة للضرائب، 
ولكن كتهم غير واحد املبالغ ديال 100 مليون الدرهم اللي فيها اتفاقية أو 
واحد مدة 36 شهر، تنقولو احنا فهاد الظرفية باش نشجعو االستثمار 
وتوفير مناصب الشغل نوسعوها فقط فهاد السنة هادي لتشمل جميع 

االستثمارات بما فيها توسيع هاد األنشطة الى آخره، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

عيسلد محمد بن شعبون، وزير عالقتصرد وعملريلة وإصالح 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

اإلستثمارات كما ذكر بها السيد النائب، إال كانت تفوق 100 مليون 

درهم كتكون االتفاقية مع الدولة وكتكون اإلعفاء من الضريبة على 

ال�سي  داك  أقل من  اللي  االستثمارات  فيما يخص  املضافة،  القيمة 

كتكون الضريبة على القيمة املضافة تؤدى وفي الشهر املوالي يمكن 

استرجاعها من طرف الدولة.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عزيز عيلبرا:

كيف يمكن تشجيع االستثمارات وانتم فهاد قانون املالية جيتو غير 

بالتضريب، بغض النظر على العراقيل اإلدارية، يعني القاتلة الساحقة 

التالي تنقولو نفس املشكل وما  البيروقراطية الطرق ديال هذا، وفي 

تنشجعوهش، احنا ما تنقولو�سي غير القضية ديال التضريب، القضية 

السيد الوزير كحكومة كيفاش غادي يمكن لكم تطبقوا تطبيق تسهيل 

وتسريع وتبسيط املساطر، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 51

املمتنعون: 01

إطار  في   IV 2 من طرف فريق األصالة واملعاصرة،  التعديل رقم 
السيد  من طرف  تعديل  النائب  السيد  هذا؟  هو   ،6 املادة  مناقشة 

النائب بالفريج وال�سي الشناوي، تفضل.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هو تعديل على املادة 267 راه فتيوها..ولكن حنا ما بغيناش نعرقلو، 
ما كاين مشكل. هو تعديلين في تعديل واحد، حيث كيمس املادة 267 

واملادة 268.. اسمح لي، السيد الرئيس، عافاك...

عيسلد عيرئيس:

السيد النائب، من فضلك، نحترمو الجلسة..

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

كنحاول نتكلم ما كنسمعش را�سي كنتكلم...

عيسلد عيرئيس:

�سي باس ما كاين السيد النائب...عندما يتدخل نائب، ال بد من 
االستماع إليه احتراما للمؤسسة، أكثر من احترامنا للنائب املعني.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

معك %100 احتراما للمؤسسة. فهاد التعديل كيمس كيما قلت 2 
ديال املواد املادة 267 واملادة 68، ربحا للوقت باش وحدة املوضوع، احنا 
هاد املقترح اللي جات به الحكومة ديال مساهمة إجتماعية تضامنية 
احنا مع الفكرة، ولكن اعتبرنا بأن ما�سي األجراء اللي خصهم يأديوها. 
وبما أن هاد املساهمة استثنائية، اعتبرنا بأنه واحد الشريحة، واحد 
املقاوالت اللي ربحات أرباح غير أخالقية بإعتبار عدد دالناس وعدد 
الفرقاء السياسيين وكنسمعوا ديك 17 مليار ديال الدرهم اللي تربحت 
بطريقة غير أخالقية خصنا نسترجعوها، احنا اقترحنا عليكم واحد 
%5 على رقم املعامالت ديال  الوسيلة إلسترجاع جزء منها بتضريب 
شركات املحروقات، مع األسف، ما كاينش، كاين ازدواجية الخطاب 

فهاد املجال.

الشق الثاني ديال هاد التعديل كيتعلق بالضريبة على الثروة، احنا 
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بغينا ضريبة تصاعدية جد معقولة، معقولة على الثروة، اللي كتبدا 
فوق 5 داملليون ديال الدرهم ب%0.1 من هاديك الثروة، هداك اللي 
كيملك �سي حاجة عمارة كتسوى مليار غيأدي عليها 10000 درهم في 
العام ما�سي أكثر، ولكن بهاد املقترحات يمكن لنا نحقوا واحد النوع 

ديال العدالة الجبائية في بالدنا، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

تفضل  اللبار،  آ�سي  الوزير  تسبق  غادي  بالتي،  الوزير،ال  السيد 
السيد الوزير، تفضل.

عيسلد محمد بن شعبون، وزير عالقتصرد وعملريلة وإصالح 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

كاين 2 دالنقط: النقطة األولى هي كتعلق بكل ما يتعلق باملحروقات، 
املحروقات عندها يعني إال كان إشكالية ديال التنافسية خصها تكون 

فمجلس املنافسة هو اللي عندو يعني القانون 06.99 اللي كينظم هاد 

األمور ما�سي عبر يعني التضريب لنفس األسباب. فيما يخص الضريبة 

على الثروة، كنا قدمنا األسباب قبل قليل، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

تفضل، تفضل انت مؤيد ألنك انت صاحب التعديل، طيب تفضل 

السيد الرئيس.

عيعدعية  فريق  ائيس  عبرعهلم1،  مصطفى  عيسلد  عينرئب 
وعيتنملة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الرئيس، كاين �سي وحدين كيجيوا لهنايا كيعطوا لنا دروس 

في ازدواجية الخطاب وهذا واحد الخطاب بئيس، اللي بغى يدير �سي 

تعديل يديروا، ولكن باش يبقى يتكلم على ازدواجية الخطاب فهذا غير 

مقبول.

املسألة الثانية السيد الرئيس، هاد�سي ديال املحروقات البرملان دار 

الشغال ديالو خرج مهمة استطالعية وخرجت بالقرارات، ودابا هاد 

السيد عاد ولى كيهدر اليوم على 17 مليار، ما عرف هاد الحساب هادا 

وهاد املعطيات لو كان ما�سي هاد املهمة اإلستطالعية اللي دارها البرملان 

كاع ما يتكلم اليوم على 17 مليار، خرج التقرير، مجلس املنافسة دار 

السيد  فيها  اللجنة وانتم  الجاللة عّين واحد  ديالو، صاحب  التقرير 

الرئيس وكذلك البرملان ممثل بمجلسيه وكننتظروا، هاد�سي اللي كيدار 
هو املزايدات، هذا هو ازدواجية الخطاب، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، تفضل.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

نقولها السيد الوزير، 17 مليار احنا اللولين اللي جبدناها فاألول 
الوزير  السيد  الوزير،  السيد  للنقاش، كنتكلم مع  ولكن منرجعوش 
احنا مشرعين السيد الوزي، كنتكلم مع السيد الوزير السيد الرئيس، 

عافاك اضمن لي القاعة عافاك السيد الرئيس.. السيد الرئيس...

عيسلد عيرئيس:

السيد النائب، طيب، طيب السادة النواب، نواصلوا..

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

إحتراما لهذه املؤسسة... اللي فيه الفز كيقفز. السيد الوزير، السيد 
الرئيس...بغيت  السيد  نتكلم  يمكنليش  وما  الوزير...  السيد  الوزير، 

نتكلم مع السيد الوزير.. ما كنسمعش...الكلمة ديالي ما كنسمعهاش...

عيسلد عيرئيس:

جميعا  سمحتم  إذا  سمحت...  إذا  األزمي  ال�سي  الرئيس،  السيد 
نواصلو النقاش في الجو اللي اعتدناه دائما، وكنطلب كذلك من الجميع 
حد أدنى من الهدوء، الهدوء على مستوى الخطاب والهدوء على مستوى 

السلوك كذلك، شكرا، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

شكرا السيد الرئيس لضمان الحق في الكالم.

احنا  األمور،  بهاد  مكلفة  اللي  الهيئة  كاينة  واخا  الوزير،  السيد 
البرملان من حقو يدير مساهمة استثنائية ضريبة، هذا حق تشريعي. 
فهذا هو املقترح ديالنا، كاين إمكانية اليوم السترجاع جزء من هادوك 

األموال اللي تربحات بطريقة غير أخالقية، أقولها وأؤكدها، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، طيب تفضل.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

عيسلد عيرئيس،

كما ال يمكن أن نسمح بمنع نائب برملاني من التعبير داخل الغرفة، 
لن نسمح كذلك بتقليص عمل برملان من 395 نائب برملاني في نائبين أو 
نائب، عمل كان ديال البرملان جميع، بلجنة املالية كاملة تعقدات...ال 
يمكن...راه قلت ال يمكن من أن نمنعه من حقه في التعبير، وال يمكن أن 

يلغي عمل البرملان وينسبه لنفسه وانتهى الكالم.
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عيسلد عيرئيس:

أنا أقول لكم كشاهد، بأن املبادرة ديال مجلس النواب، من خالل 
تشكيل لجنة املهمة االستطالعية املتعلقة باملحروقات، كان لها وقع 
مهم. وبال ما نمشيو أبعد من ذلك. كاينة واحد اللجنة نصبها جاللة 
امللك، تقوم بعملها به في جو هادئ، في جو مسؤول، بدون شك أن 
نتائجها غتكون نتائج اللي هي مرتبطة بما يجري على أرض الواقع وكذلك 

بدون شك غتفتح كذلك آفاق أخرى، شكرا، هذا ما اعتدناه جميعا.

السيد الوزير، ما عرفتش واش، دابا غادي نمرو للتصويت:

املوافقون: 01

املعارضون: 51

املمتنعون: 28

 ،15 رقم  تعديل  هناك  والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق 
متعلق بمادة جديدة تحمل رقم املادة 6 املكررة من مشروع قانون 

املالية. انهيتوه؟ مازال متشبث به الفريق؟ تفضل.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

هذا تعديل يهم السماح للمقاولة بالقيام بإعادة تقييم عناصرها 
املادية واملالية. أشنو هذا؟...أنا ألن الرئيس عطاني الكلمة..

عيسلد عيرئيس:

أنا عطيتك الكلمة ألنك قريب وبعيد، إذن نمر إلى...هاد اإلدارة هاد 
الصباح يعني ما شاء هللا وصافي دوزناه إيوا طيب.. تفضل.

عينرئب عيسلد عبد هللا بووعنو:

اللي غنصوتو عليها   6 املادة  التصويت على  الرئيس، قبل  السيد 
 192 املادة  على  أدخلناه  تعديل  كان   ،6 باملادة  ارتباطا  يعني  برمتها، 
وكذلك على املادة 231. في 231 كاين واحد سقط سهوا واحد العبارة 
إيال جا على خاطركم السيد الرئيس، الصيغة اللي صادقت عليها اللجنة 
في الفقرة األخيرة من املادة 231 تقول : »يجوز لوزير..« دابا احنا في 
املادة 192 عفوا السيد الرئيس، أضفنا في الجزاءات الجنائية »إصدار 
الفاتورات الصورية« هادي عاد ضفناه، وجينا قلنا في املادة 231 هاد 
الفاتورات الصورية ما خصناش نتعاملو معاها كباقي الجزاءات األخرى، 
هادي كيخص يحيلها وزير املالية أو من يكلفه على وكيل امللك مباشرة. 
لكن في املادة 231 في الفقرة األخيرة التعبير اللي درنا ال يفي بالغرض 
الشخص  أو  املالية  لوزير  »يجوز  األخيرة:  الفقرة   231 املادة  كتقول 
املفوض من لدنه لهذا الغرض، أن يحيل بعد استشارة اللجنة املذكورة 
الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية املنصوص عليها في املادة 
192 أعاله إلى وكيل امللك املختص التابع له مكان ارتكاب املخالفة، 
الفاتورات  بإصدار  املتعلقة  باملخالفات  املتعلقة  الشكايات  باستثناء 

الصورية املشار إليها في املادة 192«. إال خليناها هكا بمعنى أنه هادي ال 
يجوز له، في حين كيخصها تكمل بالعبارة »باستثناء الشكايات املتعلقة 
باملخالفات املتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية املشار إليها في املادة 
192 أعاله التي يحيلها وزير املالية أو من يكلفه مباشرة إلى وكيل امللك 
املختص التابع له مكان ارتكاب املخالفة« هاذ الجملة األخيرة هي التي 
سقطت وطبعا راها السادة الرؤساء كلهم بعلمهم هاد النقاش اللي كان 
وهاد الجملة التي سقطت، والسيد الوزير حتى هو أحطناه علما إال ما 
عندوش مانع السيد الرئيس لكي نصوت على املادة 231 بهاته اإلضافة 

األخيرة.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون،  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

هاد اإلضافة مهمة ألنها تعكس النقاش واالتفاق اللي كان وبالتالي 
فهو مقبول.

عيسلد عيرئيس:

املوافقون: اإلجماع.

شكرا لكم، إذن نمر إلى التصويت على املادة 6 برمتها كما صادقت 
عليها اللجنة.. من قانون املالية راه تناقشو السيد عبد هللا غير قانون 

املالية:

املوافقون: 51

املعارضون: 25

املمتنعون: 05

غادي نوقفو ولكن تيخصنا انطلقو على الساعة الثانية والنصف.

عيسلد عيرئيس:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

معذرة عن هذا التأخير ألسباب طارئة، فنواصل أشغال الجلسة، في 
إطاراملناقشة من أجل املصادقة على قانون املالية لسنة 2021. أذكركم 
بأننا وصلنا إلى املادة 6 املكررة بعد التصويت على املادة 6، وهناك 
تعديلين من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية يرمي إلى إضافة مادة 
جديدة تحمل رقم املادة 6 املكررة من مشروع قانون املالية، الكلمة 

ألحد املتدخلين.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

شكرع عيسلد عيرئيس،
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السيد الوزير، هاد التعديل هو يهدف إلى السماح للمقاولة بالقيام 
بإعادة تقييم عناصرها املادية واملالية دون أن يخلف ذلك آثار على 
النتائج الجبائية، اشنو معنى هذا؟ دابا املقاوالت كتعيش واحد األزمة 
ديال الرسملة اآلن، واحنايا فهاد املساعدات ديال relance وغيرها، 
تيطلب بأنه خص يكون عندهم واحد النسبة ديال %7 ديال الديون 
ما عندهاش هاد  الشركات  الكثير من  ديالهم،  الرسملة  باملقارنة مع 
اإلمكانية. ملساعدة املقاوالت باش تعيد يعني أنه تكون عندها الصالبة 
والتنافسية، خصنا البد ندعموا الرسملة ديالها، إذا إال كانت عندها 
�سي أصول ثابتة des immobilisations اللي هوما يعني قدام عندها 
ولكن كاينين بواحد القيمة ديال القديمة، يمكن لها تدير إعادة التقييم 
ديالها باش تعطيها قيمة جديدة وتزيدها في الرأسمال ديالها، إال زادتها في 
الرأسمال ديالها خاص يكون الحياد الضريبي في هاد اإلطار هذا، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل غير مقبول، ما�سي في الجوهر ديالو. ألنه حاليا هاد 
اإلمكانية موجودة، إلى بغيتي تعاود التقييم ديال.. ديال الشركة، فهذا 
متاح. وكاين في املقابل الرفع من األموال الذاتية ديال الشركة، وبالتالي 
ال حاجة لتدبير جديد. وال بغيت نذكرك باملقتضيات، راه فاملواد 182، 

183، 184 و 328 القانون ديال الشركات 17.95 يخول هذا.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

هاد املقت�سى بالفعل كاين السيد الوزير، ولكن فقط فيما يخص 
املسائل املتعلقة بإعادة الرسملة اللي تتكون فيها أموال ذاتية، ولكن 
بالنسبة إلعادة تقييم األصول الثابتة، ما كايناش هاد املسألة هادي. 
لهذا أنا غنعطيك واحد املثال السيد الوزير، بحال دابا مثال في هاد 
اللي  هي  املستوردة  املقاوالت  بأنه  كنقولو   ،relance ديال  املسألة 
كتستفد منو، عالش ؟ ألن هادوك les ratios اللي تنطلبو ليها، املقاوالت 
الصناعية  املقاوالت  بينما  الرسملة،  ما عندهاش مشكلة  املستوردة 
اللي هي مصدرة، كان عليها واحد التنافسية كبيرة من شركات تركية 
وصينية إلى غير ذلك، كالت الرأسمال ديالها، إال بغينا نساعدوها خص 
نساعدوها اآلن، sinon راه حنا تنعاونو هادوك املقاوالت املستوردة 

وكنشجعو الشغل خارج املغرب، بينما خصنا نشجعوه داخل املغرب.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض هذا لتعديل للتصويت:

املوافقون : 28

املعارضون: 52

املمتنعون : ال أحد

والتعادلية،  للوحدة  اإلستقاللي  الفريق  الفريق،  نفس  من طرف 
التعديل رقم 16 يتعلق باملادة 6 املكررة مرتين من مشروع قانون املالية، 

املرتبط بمدونة تحصيل الديون العمومية. تفضلي السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

دائما فيما يخص املادة 6، قمنا بإضافة مادة مكررة مرتين، وهاد 
املادة الهدف ديالها اللي كتعلق la T.D غير السيد الوزير إيال سمحتو، 
ما بغيناش تكون إدارة الضرائب هي واحد اإلدارة اللي كتدير الّزجر 
والعقاب للمواطنين، بل هي إدارة لتدبير هاد العالقات التجارية وهاد 
العالقات بين اإلدارة واملواطنين ال سيما وأن هاد la T.D سّببت مآ�سي 

ملجموعة من األسر.

السيد الوزير، التعديل اللي جبناه وهو يهم فقط تعديل الترجمة 
باللغة الفرنسية للعربية، إذ في النص األصلي يقول أنه »يترتب على 
اإلشعار للغير الحائز التسليم الفوري للمبالغ املوجودة في حوزة األغيار«. 
بمعنى أن إدارة الضرائب كتقدر تم�سي للبنوك وتحجز بشكل فوري 
وتسلم هادوك املمتلكات تاع اللي تهرب من الضريبة. لكن في األصل 
 ،une attribution immédiate des sommes باللغة الفرنسية كاينة
بمعنى إيال ترجمنا هاد l›attribution كتولي التخويل الفوري. وبالتالي، 
غنعطيو واحد la marge باش داك السيد اللي غيمكن تحجز لو على 
األمالك ديالو أو الودائع البنكية، ياخد واحد la marge ديال أنه يحل 
املشكل، احسن من أننا نشردو األسر ونخلقو لهم املشاكل والرعب، 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

فيما يخص مدونة تحصيل الديون العمومية، وفيما يخص هاد 
اإلجراء اللي تم اإلشعار لغيرالحائز، أو la T.D، فاحنا املديرية العامة 
للضرائب كتقبل ضمانات من طرف األبناك فيما يخص داك املبلغ، 
وبالتالي ملي كنقبلو داك الضمانة لواحد املدة تنخليو واحد الحيز من 

الوقت للملزم لتسوية الوضعية ديالو مع اإلدارة املعنية.
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عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب، أنا من أنصار توزيع الكلمة من أجل الدفاع.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد ال�سي اللي مضنون فيكم السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

تفضل، معذرة للسيد الرئيس ال�سي مضيان معذرة، هذا أمر ال 
يهمني.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

السيد الوزير، عالش الناس كيخرجو الفلوس ديالهم من األبناك 
%5؟  اللي درنا لهم هداك اإلجراء ديال املقاربة اإلبرائية ديال  وهما 
ألنه كاين هاد املسألة ديال التسليم الفوري للودائع البنكية، لهذا أنا 
تنظن راه خصنا، قلنا واحد الوقت راه قلنا السنة املاضية بأنه غادي 
نراجعو هاد املدونة ديال تحصيل الديون العمومية باش يمكن لنا أنها 
تكون في صالحنا، احنا ما بغيناش أنه إدارة الضرائب ما يكونش عندها 
هاد اإلمكانيات ولكن تكون مضبوطة وتكون بواحد الشكل اللي غادي 
يساعد ما�سي فواحد الشكل اللي غيكون فيه واحد التسليم فوري 

للودائع إلدارة ديال الضرائب سواء كانت يعني هي عندها الحق وال ما 

عندهاش الحق وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، أعرض التعديل للتصويت: تفضل ال دابا شوف دابا تعارض 

وال تساند؟ داز؟ أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 52

املمتنعون: ال أحد

لقد صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة تحمل رقم املادة 6 

املكررة...

املادة 7 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 28

املعارضون: 52

املمتنعون: ال أحد

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

راه مازال عندنا تعديل في نفس اإلطار اللي هو ديال املادة 104 ديال 
في  تيصب  هو  حتى  راه  الحائزين،  واألغيار  لديهم  املودعة  اإللتزامات 
مدونة تحصيل الديون العمومية، قدمنا ديال 101 خصنا دابا نقدمو 
ديال 103 من مدونة تحصيل الديون العمومية، في نفس التعديل فيه 

هادي خصنا غير نقدموه.

عيسلد عيرئيس:

حنا تجاوزنا املادة 6 مكررة السيد النائب... راه قدمتم اإلثنين معا.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

عندنا جوج تعديالت السيد الرئيس... لم نقدمهم اإلثنين قدمنا غير 
واحد...

عيسلد عيرئيس:

التعديل رقم 16

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

واألغيار  لديهم  املودعة  »اإللتزامات  الخامس  الباب   104 املادة 
الحائزين«، في مدونة التحصيل العمومية عندنا فيها جوج تعديالت، 

واحد قدمناه وواحد مازال.

عيسلد عيرئيس:

تفضل السيد النائب، تفضل.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

شكرع عيسلد عيرئيس،

اللي  املبالغ  هاديك  بأنه  تنقولوا  هو  اإلطار  نفس  في  تيصب  هاد 
السحب  يكون  أنه  عوض  البنوك،  لدى  الضرائب  إدارة  كتحجزها 
الفوري ديالها وال يعني أنه التسليم الفوري ديالها، يتم تجميدها ملدة 
30 يوما إلى حين بأنه هداك اللي تحجزوا لو هادوك اللي تجمدو لو 
هادوك األموال يعبئ امللف ديالو ويمكنلو يديه إلدارة الضرائب كتعطيه 

واحد املهلة، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير، نفس املوقف.

املوافقون: 28

املعارضون:52

املمتنعون: ال أحد
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نمر إلى املادة 7...، 6 مكررة؟ قيل أنها غير موجودة، تفضل السيد 
الرئيس.

عينرئب عيسلد عبد هللا بووعنو:

ال�سي  ال�سي حداد ولكن  أنت وخا  راكتعرف  الرئيس ودبا  السيد 
حداد اللي دار لينا هاد املشكيل، حيث هو قدم 6 مكررة، و 6 مكررة 
ديال الفريق اإلستقاللي لوحدها و 6 مكررة ديال النص بوحدها. دابا 
6 مكرره األولى والثانية ديال الحداد حنا صوتنا ضدها صافي فضينا 

معاها، دبا عندنا 6 مكررة ديال النص فيها اإلجماع، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

آه طيب، إذا لقد صادقت اللجنة على إحداث مادة جديدة تحمل 
رقم املادة 6 املكررة: باإلجماع، باإلجماع، شكرا.

املادة 7، أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 28

املمتنعون: 01

املادة 8 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 28

املمتنعون: 01

املادة 9 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 28

املمتنعون: 01

املادة 10أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلجماع.

املادة 11 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 28

املمتنعون: 01

املادة 12 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: 01

فيما يخص املادة 12، تقدم بتعديل فريق األصالة واملعاصرة يرمي 
إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 12 املكررة من مشروع قانون 

املالية، لكم الكلمة السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

السيد الوزير، بداية تقدم فريق األصالة واملعاصرة بهذا التعديل 
من أجل إحداث صندوق محاربة أمراض السرطان واألمراض املزمنة، 
تثمينا للعمل اللي قامت به مجموعة ديال النشطاء، تفعيال للفصل 
14 الفصل 14 وتفعيال للحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية، 
وكذلك في مجال التشريع، بحيث هاد املطلب كان صوتوا عليها العشرات 
اآلالف من املواطنين. هذا من الناحية الشكلية من أجل نشجعو هاد 
النوع من املمارسة، عوض نخليوا املغاربة يخرجوا يحتجوا في الشوارع 
ويخرجوا يعبروا على رأيهم، في احتكاك مع السلطات العمومية، كان 
علينا نشجعوا املغاربة بأنه كاين طريقة باش يعبروا على رأيهم ويطالبوا 
السلطات العمومية بحل مجموعة من املشاكل، ويطالبو البرملان من 
أجل إدراج مواد، يعني الحكومة كان على األقل تفاعل مع هاد املطلب 
بغض النظر عن تكلفته املادية، بغض النظر عن قانونيته من أجل 
تشجيع املواطنين على هذا السلوك وهذا التمرين الديمقراطي اللي جا 

بيه دستور 2011، فيما يخص الجوهر...

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير.

عيسلد محمد بن شعبون، وزير عالقتصرد وعملريلة وإصالح 
عإلدعاة:

تعديل غير مقبول، ألن ما�سي خلق صناديق هو اللي كيحل املشاكل، 
هو توفير املوارد هو اللي كيوقف املشاكل، إال تحدثنا على كل ما يتعلق 
بأمراض السرطان فامليزانية عندها يعني تخصيص خاص لهاد الباب. 
وفيما يخص بصفة عامة األمراض املزمنة، فكيف كتعرفوا التغطية 
الصحية الشاملة للي غتدخل حيز التنفيد ابتداء من فاتح يناير، فيها 

اإلرجاع لكل األمراض املزمنة تقريبا 100%.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، تفضل السيد الرئيس، تفضل.

عينرئب عيسلد مصطفى عبرعهلم1:

ما غاديش تقول لنا انت السرطان، احنا نقولو لك السرطان.

عيسلد عيرئيس:

هو راه طبيب...
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عينرئب عيسلد مصطفى عبرعهلم1:

ال، بعدا هاد ال�سي ديال السكر وهاد ال�سي ديال التبغ وداك ال�سي 
راه احنا سبقناهم واحنا قلنا فين خصو يم�سي، يم�سي للصندوق ديال 
التماسك اإلجتماعي اللي خالل هاد مشروع قانون 2021 وال كيتسمى 
»صندوق الحماية اإلجتماعية« اللي فيها التغطية الصحية والتماسك 
اإلجتماعي، ألن هاد القضية تاع هاد املواد كلها ال تتسبب فقط في 
السرطان، تتسبب في واحد املجموعة ديال األمراض املزمنة، األمراض 
املزمنة األخرى شنوا غنديرو لها؟ كل واحد نديرو لو صندوق؟ السكر 
tension نديرو لو  بالسكر واللي عند  اللي مراض  نديرو لو صندوق 
صندوق، هنا غادي يكون واحد التمييز دستوري على أساس املرض، 
واحد غادي نخلقو لو صندوق واآلخر؟ الحكومة ملي جابت الرد، الرد 
كان على أساس التغطية الصحية الشاملة، ما فيهاش التفرقة على أي 
أساس، ال على أساس السن وال الجنس وال املرض وال أي حاجة، اللي 
 les tikets modérateur مرض كيم�سي لهداك الصندوق ويدفع هداك
وياخد les préstations ديالو، ويكون عندو التغطية، أما غادي نجيو 
نقولو هاد الوسائل أو املواد املسرطنة، فبعدا غي إال بغينا نحدوها 
شحال وال تتسبب فقط في السرطان ولكن تتسبب في واحد املجموعة 

من األمراض.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس شكرا، تفضل السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد هشرم عملهرجري:

السرطان  أمراض  محاربة  صندوق  سميناه  الصندوق  بداية، 
واألمراض املزمنة، وتفعيال للمادة 25 من القانون التنظيمي للمالية اللي 
كتقول بأن إحداث الصناديق تتم ملي كتكون عالقة سببية متبادلة 
بين املدخول والنفقة. اإلجماع اليوم بأن هناك مواد مسرطنة، عارفينها 
اليوم، مجموعة من األبحاث كتكلم على مواد ضارة بالصحة، كنتكلموا 
على السكر. والسادة النواب خداوا التزام من السيد وزير املالية بأنه 
غنفتحوا ملف السكر، عالش اليوم غادي نزيدو على الناس في التبغ 
ونزيدو عليهم فجموعة ديال املواد ونحطوها فميزانية التسيير؟ احنا 
كنقولو اللي كيسبب لنا فالسرطان اليوم غادي نحتاجوا فلوسو من دابا 
20 سنة أو 30 سنة، يعني املسببات ديال السرطان وديال السكر خصها 
تحتفظ بها للناس لألجيال القادمة، ألنه الصناديق الخصوصية عندها 
ميزة دائما دائنة، الفكرة أنا معاك السيد الرئيس نسميوها الصندوق 
اللي بغيتي، غير هاد الفلوس ما تمشيش مليزانية التسيير وما تمشيش 
لكف كيقولوا الناس بأنه كيتشرى بها املرسيدسات وكيمشيوا بها ل 
étoiles 5 ويمشيو بها، ال، تحط للناس، لصحة املواطن، وهذا أأمن 
مكان غتكون فيه باش نبانو قدام املغاربة بأن الزيادة إال زدنا عليكم 

فالكارو وال زدنا عليكم..

عيسلد عيرئيس:

شكرا، ال ال أبدا أبدا، هللا يهديك السيد الرئيس، هللا يهديك، ال 
تنطبقوه بحذافيره قدر اإلمكان السيد الرئيس، على كل أعرض التعديل 

للتصويت:

املوافقون:29

املعارضون :51

املمتنعون: ال أحد

تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية يرمي إلى إضافة 
مادة جديدة تحمل رقم املادة 12 املكررة 3 مرات من مشروع قانون 

املالية.

طيب املادة 13 دابا أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون:28

املمتنعون: 01

املادة 14 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون:28

املمتنعون: 01

املادة 15 ورد بشأنها تعديل واحد من املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية التعديل رقم 9، تفضل السيد السيد النائب.

عينرئب عيسلد اشلد حمو 1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

ديال خلق  درنا  كنا  اللي  التعديل  مع  للمالءمة  هو  التعديل  هاد 
ضريبة للثروة فقط، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير، ال تعقيب.

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 07

املعارضون: 51

املمتنعون: 22

نمر اآلن إلى املادة 15 كما صادقت عليها اللجنة: نفس العدد؟ ال.

املوافقون: 80
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املعارضون: ال أحد

املمتنعون : 01

املادة 16 نفس العدد؟

املوافقون: 51

املعارضون: 28

املمتنعون: 01

تعديل من الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية يرمي إلى إضافة 
مادة جديدة تحمل رقم املادة 16 املكررة مرتين تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عالل عيعمرعوي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، هذه املادة 16 املكررة مرتين لتغيير الحساب املرصد 
العلمي  البحث  لدعم  الوطني  »الصندوق  املسمى  خصوصية  ألمور 
والتنمية التكنولوجية« وجاءت مع األسف هاد الجائحة باش تلقننا 
دروس وتذكرنا مرة أخرى هو أنه البحث العلمي والتكنولوجي هو أحد 
التكنولوجي  لألمن  وضامن  ديالها  املؤثرات  وأهم  التنمية  في  الركائز 
و  الجامعات  األسف،  مع  العلمي  البحث  وهاد  باملغرب،  والصحي 

املؤسسات واملعاهد العليا تعوزه اإلمكانيات املادية. ومن أجل تشجيع 

األساتذة بهاد املعاهد والجامعات واملؤسسات، تنقترحوا إدراج فقرة 

والتنمية  العلمي  البحث  لدعم  الوطني  للصندوق  الدائن  الجانب  في 

التكنولوجية مفادها تخصيص دعم مالي لهؤالء األساتذة لحتهم على 

الطلبة  والتكنولوجية وتشجيع  العلمية  والدراسات  األبحاث  تكثيف 

على القيام بذلك تحت إشرافهم، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

ديال  هدا  كتعرفو  الحساب  كاين  ألن  مقبول  غير  التعديل  هاد 

صندوق لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وتيتم التمويل 

ديالو بواحد العدد ديال املوارد من بينهم واحد النسبة مئوية من رقم 

املعامالت ديال شركة اإلتصال فيما يخص التكنولوجيا، وكيقوم قطاع 

التعليم العالي والبحث العلمي سنويا بإعطاء انطالقة لطلبات عروض 

للمشاريع  داك�سي  العلمي وكيم�سي  البحث  مشاريع من أجل تشجيع 

ما�سي لألشخاص أو ولألساتذة.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الوزير، تفضل تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

�سيء  العلمي  البحث  تيدعم  اللي  صندوق  من  أكثر  يعني  وجود 
تيقولك  الدولي  البنشمارك  الدول  جميع  في  موجود  وهذا  محمود، 
يعني تواجد عدد كبير مهم. املسألة الثانية، وهو أنه ال نريد أن ندعم 
األساتذة مباشرة ولكن املشاريع التي يقدمها األساتذة، ألن كنا جبنا 
واحد التعديل من قبل تنقولو بأن دعم األساتذة مباشرة، الحكومة 
رفضاتو ألنها تتقول خصنا دعم املشاريع، احنا جبناها اآلن، في إطار 

هاد الصندوق هذا بمعية صناديق أخرى، وشكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون:51

املمتنعون:01

أعرض الباب األول من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 51

املعارضون:29

املمتنعون: ال أحد

نمر اآلن إلى الباب الثاني املتعلق باألحكام الخاصة بالتكاليف )من 
املادة 17 إلى املادة 34(.

أعرض املادة 17 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون:28

املمتنعون: 01

املادة 18 ورد بشأنها تعديل واحد من الفريق االستقاللي للوحدة 
والتعادلية، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عمر عحجي7ة:

السيد الوزير، هاد االقتراح هادي 4 سنين واحنا كنحطوه، مع 
العام تجاوب معاه  نتمناو إن شاء هللا هاد  األسف مازال ما كتاب، 
تنمية  ديال  صندوق  نخلقو  باش  اقترحنا  كنا  سنة  أول  الحكومة. 
املناطق الحدودية، وجات الحكومة وقالت أودي ما عندناش إمكانات 
وصعيب أننا نخلقو، ودابا عاد السيد الوزير قلتي في واحد التعديل 
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نتمناو  اليوم  نخلقو صناديق جديدة.  باش  إمكانات  ماعندهاش  راه 
التجاوب ديالكم، ونتمناو أنه اإلخوان يساندونا فهاد االقتراح، فقط 
نضيفو كلمة: في بالصة ما تكون الصندوق ديال تنمية القروية واملناطق 
الجبلية ونزيدو لها »والحدودية« فيها واحد الرسالة كل الساكنة ديال 
املناطق الحدودية في البالد على أساس أنه هاد املناطق كاين اهتمام 

ديال الحكومة وديال البرملان بها، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

املادة I.20 واضحة فيما يخص هاد الصندوق، كتقول بأنه املتعلقة 
بالتنمية القروية والجبلية واملناطق الحدودية، يعني منصوص عليها 
باغيين  يكونو  باش  تغيير  نضيف  ألن  حاجة  ال  النص،  في  صراحة 

ياخدوهم بعين االعتبار.

عيسلد عمر عحجي7ة:

السيد الوزير، ما يمكنش يكون هاد ال�سي كاين واحنا درنا التعديل، 
النص وهو  في  كاين  اللي  planète وحدة أخرى،  في �سي  احنا  بمعنى 
صندوق التنمية القروية واملناطق الجبلية، إال ضافت لها الحدودية 
هللا يكمل بخير، احنا مدى بنا فوقاش درتوها وكيفاش كاينة، راه ما 
كايناش. احنا ملي درناها في القانون املالي ديال هاد السنة ما وجودناش 
بأن كاين مناطق حدودية، إال كانت مرحبا، وإال ما كانتش نتمناو أنه 

نتداركو الوضع وديروها، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 28

املعارضون: 51

املمتنعون: 01

من فضلكم، هذا التواصل داخل القبة في غير محله، أنا آسف جدا، 
وإال غادي نوليو بحال الّسوق، وال أحد سيحترمنا بكل صراحة، ولهذا 
اللي احنا كلنا كندافعو عليها،  احترموا املؤسسة، نحترموا املؤسسة 

ولكن كيخص نكونوا مسلحين بكل الوسائل من أجل الدفاع عنها.

املادة 18 ورد بشأنها كذلك تعديل وحيد من املجموعة النيابية 
للتقدم واإلشتراكية.

عينرئب عيسلد اشلد حمو 1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت عيسردة عينوعب،

حتى واحد ما كينكر املجهود اللي بدالتو الحكومة السابقة وهاد 
الصحة  فقطاع  وخصوصا  الشغل  مناصب  من  الرفع  في  الحكومة 
والتعليم، لكن السنوات وخصوصا في العشرية األخيرة، عدد الناس 
مع  مقارنة  وكبير،  هائل  العدد  واحد  يعني  للتقاعد،  كيخرجو  اللي 

السنوات الفارطة.

اليوم اقترحنا، على أساس اليوم الجائحة بينات واحد العجز كبير 
فقطاع الصحة بالخصوص والتعليم، اقترحنا زيادة واحد 1000 تقريبا 
فقطاع الصحة و1000 فقطاع التعليم من أجل تدارك الخصاص. 
نعطيك غير مثال، اليوم تخصص 5500 لقطاع الصحة، ولكن أكثر 
5384 اللي غتخرج تقاعد ما بين 2020 و2024، يعني إذا استمرينا على 
هاد الوتيرة، ونعطيك مثال فقطاع الشباب والرياضة هو مثال، ف 2040 
غادي يخرج آخر متقاعد في القطاع، ولكن حنا قطاع الصحة وقطاع 

التعليم كنلحو على أساس يتزاد في العدد. كذلك بالنسبة للتعديل الثاني 

اللي جبناه هو توزيع 100 منصب شغل لفائدة الدكاترة املعطلين، على 

غرار ما قمنا به في السنتين لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة لفسح 

املجال أمام هذه الفئة من الدكاترة لولوج الجامعات املغربية، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

فيما يخص مناصب الشغل املدرجة هنا في هاد الجدول، هي كلها 

تمت بنقاش معمق مع القطاعات املعنية، بالتالي ما�سي هو هذا املكان 

املناسب باش نبدلو العدد ديال املناصب، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، اآلن أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون : 29

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

املادة 18... الخاصة بالسيد النائب عمربالفريج ومصطفى الشناوي.
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عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هذا التعديل كنقدموه في شقين: الشق األول كيتعلق بالتصور اللي 
عندنا حول التعليم العمومي، وكنطالبوا بإدماج األساتذة املتعاقدين 
في الوظيفة العمومية واحتسابهم في امليزانية العامة كموظفين، وليس 
كمعدات ونفقات. وتكلمنا فهاد املوضوع صحيح في اللجنة، حتى املفهوم 
ديال التعاقد الجهوي وال الوظيفة العمومية الجهوية، كان الخطاب 
هو بأنها ستعمم على جميع القطاعات. وكيبان لنا اليوم بلي بقيتو غير 
فالتعليم، فغير مفهوم تبقى في التعليم اللي هو بالنسبة لنا أهم قطاع 

في اململكة.

الشق الثاني، كيتعلق بقطاع الصحة اللي بغينا زيادة حقيقية في 
عدد املناصب، كان الجواب من طرف الحكومة، أكيد بأن ناس حتى 
راجع  هذا  ولكن   ،les concoures ماكيمشيوش  واملمرضين  األطباء 
للمستوى اللي هو ضعيف جدا ديال األجور، وهنا احنا عالجناه كمقترح، 
تصور مختلف على تصور دالحكومة وداألغلبية في واحد التعديل اللي 
غيجي في املادة 40 ديال إعادة الترتيب وال توزيع بعض امليزانيات من 

قطاعات أخرى إلى قطاع التعليم والصحة وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

كيكون  قلنا،  كيف  املالية  قانون  إعداد مشروع  تم  كيكون  ملي 
نقاش مع القطاعات املعنية، ملي كنجلسوا مع وزير الصحة وتيقولي 

عندي خاصني 5500 منصب ما غادي�سي نتكتبلو أنا 7500.

عيسلد عيرئيس:

تفضل، تفضل السيد النائب ولكن بكيفية مركزة كالعادة.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

املالية،  املالية ما�سي قانون ديال وزير  جملة واحدة، هاد قانون 
قانون ديال الحكومة، فبالتالي كنتوجه أنا ملمثل الحكومة وليس وزير 

املالية، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 07

املعارضون: 51

املمتنعون: 22

تفضلي  اللجنة،  عليها  كما صادقت  للتصويت   18 املادة  أعرض 
السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل كيهم املادة 18 من إحداث املناصب املالية. السيد 
الوزير، جا في مشروع قانون املالية 700 منصب شغل بالنسبة للدكاترة، 
وإستراتيجية  بعد  عندنا  تكون  مزيان  املوظفين.  الدكاترة  هم  ولكن 
أننا نديرو تقييم للموارد البشرية ديالنا اللي هما خدامين ويترقاو في 
الوظائف العمومية. ولكن السيد الوزير، ما يمكنلناش نقبلوا أيضا، 
احنا في الفريق استقاللي للوحدة التعادلية، إقصاء الدكاترة العاطلين 
عن العمل، وهذا يعتبر حيف وحرمان من حق دستوري أال هو الحق 
في الشغل وحق من حقوق اإلنسان. فلهذا ولوضع واحد التوازن في 
املجتمع ما بين الدكاترة املوظفين والدكاترة العاطلين عن العمل، نقترح 
على الحكومة إضافة 700 منصب شغل مخصصة للدكاترة العاطلين 

عن العمل وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

مناصب الشغل تحدث على حسب اإلحتياجات داإلدارة ما �سي 
باملقارنة مع نسبة العطالة، شكرا.

عيسلد عيرئيس:

تفضلي السيدة النائبة، دابا أنا جد سعيد ألن أنت اللي غادا تعقبي 
عوض ال�سي الحسن حداد، تفضلي السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

غير السيد الوزير، نعلم علم اليقين بأن املناصب املالية كتدار 
حسب اإلحتياجات ديال اإلدارة، ولكن السؤال: واش هادوك الدكاترة 
العاطلين عن العمل ما يقدروش يواكبوا اإلحتياجات ديال اإلدارة؟ 
الوسط وتقسم ديك  الع�سى من  تقبط  الحكومة على األقل  عالش 
املناصب املالية، النصف ديالها تعطيه للدكاترة املوظفين في اإلدارات 
والنصف اآلخر تعطيه للدكاترة اللي هما عاطلين عن العمل، راه من 
العيب والعار نلقاو دكاترة قطعو مسار أكاديمي شاق باش يوصلوا لداك 
الديبلوم وفي اآلخر يبقاو جالسين عاطلين عن العمل، هذا �سيء غير 



عدد.118–11.ربيع الثاني.1442  )27.نونبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7172  

مقبول في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، إوا مزيان، املرأة في الواجهة دائما تتكون قاّدة.

املوافقون: 29

املعارضون: 51

أنا أعلم بأن السيد بووانو رئيس لجنة املالية والتنمية االقتصادية 
من مناصري املرأة، ولكن رغم ذلك يصوت ضد التعديل.

املوافقون:29

املعارضون:51

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 18 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة.. كما وردت 
في النص:

املوافقون : 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

تعديل من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية يرمي إلى إضافة 
مادة جديدة تحمل رقم املادة 18 مكررة من مشروع قانون املالية، 

تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عالل عيعمرعوي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

على  كنسمعو  الحقيقة  في  األخيرة  السنوات  هاد  الوزير،  السيد 
الواقع  ولكن  الصحة،  في قطاع  املالية  املناصب  ديال  العدد  ارتفاع 
تيبقى هاد االرتفاع بدون معنى إال قارناه مع العدد املتزايد ديال األطر 
الصحية اللي كتحال على التقاعد. لذلك، كفريق استقاللي، كنقترحو 
االحتفاظ باملناصب التي تم شغرها بسبب اإلحالة على التقاعد من 
أجل سد الخصاص املسجل على مستوى هاد القطاع. هاد القطاع اللي 
تيعيش اليوم في الحقيقة وكتعيش واقع مر املنظومة ديالنا الصحية، 
وهذا اللي غيجعلنا مؤهلين إلحداث إطار الوظيفة العمومية الخاصة 
بقطاع الصحة، واللي الحمد هلل اليوم دابا اآلن أصبح تيحظى باقتناع 
جل املتدخلين، وتنتمناو بأن تقبلو هاد االقتراح هذا يكون مدخل لهاد 
الثورة اللي غنحصلوها في املنظومة ديالنا الصحية واللي كتنتظر منا 

كبرملان أننا نقدمو الكثير للها، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، الكلمة للسيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد االقتراح أو التعديل غير مقبول ألنه يتنافى مع مقتضيات القانون 
التنظيمي للمالية اللي كيحدد املحدودية ديال كتلة األجور فيما يخص 
الوظيفة العمومية، وكاين بعض االستثناءات ولكن تهم املجال األمني 

خاصة.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الوزير، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد لحسن حدعد:

مع هاد جائحة كورونا راه املسألة الصحية كذلك والت تتفرض 
علينا بأننا األمن الصحي ديال املغاربة، وكاين احتياجات كبيرة ألطر 
في الصحة وغادي نحتاجو لها فهاد السنة والسنوات املقبلة كذلك، 
إذن االحتفاظ على املناصب الشاغرة اللي تحالت على التقاعد مهم 

واستراتيجي في هاد اإلطار.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض التعديل للتصويت:

املوافقون: 29

املعارضون: 51

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 19 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

املادة 20 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: 01

املادة 21 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: 01
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نفس  اللجنة:  عليها  صادقت  كما  للتصويت  أعرضها   22 املادة 
العدد؟ آه طيب طيب، املادة 22، تعديل من املجموعة النيابية للتقدم 
واإلشتراكية يرمي إلى إضافة مادة جديدة تحمل رقم املادة 22 مكررة 
من مشروع قانون املالية، أحد مقدمي التعديل، أنت اللي دائما مستعد 

للحديث تفضل.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

السيد الوزير املحترم، احنا هاد املوضوع ديال الشباب احملنا على 
عاتقنا التقدم بواحد مقترح قانون إلحداث منحة للشباب العاطلين 
حاملي الشواهد في بحثهم عن الشغل. وقلنا بأنه خاص الحكومة توفر 
واحد العدد ديال األمور إيجابية لتحفيز الشباب من أجل أنه يتصالح 
مع الوطن ويتصالح أيضا مع الحياة السياسية والحياة اإلجتماعية 
عموما. اليوم هاد املساعدة ديال البحث عن الشغل بغيناها تكون فهاد 
الحساب املرصد ألمور خصوصية للخزينة، وأن النفقات املترتبة عن 
التشغيل في إطار الخدمة الوطنية ملدة سنة لحاملي الشواهد العليا، 
يكون واحد القانون اللي يشرح لنا كيفاش غاتكون هاد املهنة والكيفية 
ديالها، والهدف دائما السيد الوزير هو أننا عندنا واحد الثروة هائلة 
بشرية، ما يقارب ثلثي الساكنة املغربية هم شباب، اليوم كثير منهم 
يعيش على الهامش في حاجة إلى أن تقدم لهم الحكومة املغربية يد 

العون.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، السيد الوزير.

وإصالح  وعملريلة  عالقتصرد  وزير  بنشعبون  محمد  عيسلد 
عإلدعاة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هاد التعديل يروم إلى إحداث منح للشباب، احنا املنظور ديالنا 
في الحكومة هو أن الشباب خصو التشغيل، والتشغيل كانو مبادرات 
ملكية في بداية السنة واللي عطات األكل ديالها، وإن كانت توقفات 
واحد 3 شهور أو 4 شهور، في إطار الحجر الصحي. ثم هناك تدابير خاصة 
جات فهاد مشروع قانون املالية، فيما يخص اإلعفاء ملدة ثالث سنوات 
متتالية ألول تشغيل للشباب. وكنعتبرو هاد اإلجراءات كافية. وفيما 
يخص املنظور اللي تقدم به السيد النائب املحترم، فهو خصو يعني 

كيف قال خصو قانون خاص من بعد يجي املوارد لتمويله.

عيسلد عيرئيس:

شكرا، تفضل.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

السيد الوزير، نعم تقدمنا بمقترح قانون في 2017 وبحضور السيد 

وزير االقتصاد واملالية، ولحد الساعة باقي ما تلقيناش جواب الحكومة 
في هاد اإلتجاه، لكن هاد املنح راه ما�سي إحسانية، هي ما�سي صدقات، 
هي حق لهاد الشباب اللي كيعيش وضعية اقتصادية هشة واللي األسر 
ديالو فقيرة وما تقدرش تحمل التبعات ديال البحث عن الشغل من 
خالل الوظائف، أقولها وإجراء املباريات في املناطق النائية، اللي خاص 
الشاب اللي كاين في الراشيدية خصو يم�سي لطنجة واليم�سي للداخلة 
األسرة  كانت  إال  الجيب  مصروف  له  أين  فمن  مباراة،  يجري  باش 
صرفات عليه والدولة صرفات عليه وحصل على شهادة واليوم هو 
عاجز عن التنقل وعن تحمل التكاليف؟ السيد الوزير، الدولة خاصها 
تلقى حلول لهاته الفئات اإلجتماعية الهشة اللي هي معوزة، والشباب 
كما قلنا هو عماد داملجتمع وعماد ديال التغيير، السيد الوزير، خصكم 
تنظرو من أجلو واعطينا احنا حل إيجابي هنا ديال الخدمة الوطنية 
ملدة سنة السيد الوزير، في األقاليم النائية واملناطق القروية اللي هي 
يمكن تكون أيضا نقطة إيجابية ومفصلية من أجل تقديم هاد النقط 
اإليجابية وهاد االمتيازات اإليجابية، كنأكد عليها، راه ما�سي إحسان 

وما�سي صدقة والشباب هذا حقو في الناتج الداخلي الخام..

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، أعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون: 22

املعارضون:59

املمتنعون:01

السيدة الرئيسة، ال�سي بنشقرون، إذا سمحت لي انت اللي مشاغب 
ما�سي السيدة الرئيسة.

أعرض املادة 23 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 24 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

أعرض املادة 25 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01
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املادة 26 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 80

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

املادة 27 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 28

املمتنعون: 01

املادة 28 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 28

املمتنعون: 01

املادة 29 أعرضها للتصويت كذلك كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 28

املمتنعون: 01

املادة 30 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 28

املمتنعون: 01

املادة 31 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 28

املمتنعون: 01

املادة 32 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 79

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

املادة 33 من مشروع قانون املالية ورد بشأنها تعديل 1 من النائبين 

عمر بالفريج ومصطفى الشناوي، لكم الكلمة السيد النائب.

عينرئب عيسلد عمر بالفريج:

شكرع عيسلد عيرئيس،

هذا تعديل كنقدموه تقريبا كل سنة، بال ما ندخل في التفاصيل، 
ولكن بناء على االجتماع اللي كان اليوم في الصباح عند رئيس الحكومة 
التعديل،  هاد  نسحبو  اليسار  فدرالية  في  قررنا  األحزاب،  رؤساء  مع 

شكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا،

املوافقون: 79

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: 01

املادة 33 أعرضها للتصويت كما... هي هادي.. ال�سي بالفريج دائما 
تيعمل un jeu d›optique.. ال ما كايناش هذا اجتهاد.

املادة 34 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 28

املمتنعون: 01

أعرض الباب الثاني من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

الباب الثالث يتعلق باألحكام الخاصة بتوازن موارد وتكاليف الدولة 
)4 مواد(.

امليزانية  موارد  للتصويت  أعرض  للتصويت،  أعرضها   35 املادة 
العامة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

أعرض للتصويت موارد مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد
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أعرض للتصويت موارد الحسابات الخصوصية للخزينة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

الحسابات املرصدة ألمور خصوصية:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

حسابات االنخراط في الهيئات الدولية:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

حسابات العمليات النقدية:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

حسابات التمويل:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

حسابات النفقات من املخصصات:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 35 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

أعرض املادة 36 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

املادة 37 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

املادة 38 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

املادة 39 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

عندكم �سي تعديل السيد النائب؟ ال ما كاينشاي.

أعرض الباب الثالث من الجزء األول برمته للتصويت:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

أعرض الجزء األول برمته من مشروع قانون املالية 65.20 للسنة 
املالية 2021 للتصويت كما صادقت عليه اللجنة:

املوافقون: 51

املعارضون: 29

املمتنعون: ال أحد

سنرفع الجلسة السادة النواب السيدات والسادة النواب، نرفا 
على  التصويت  الفرعية  اللجن  لتمكين  ساعة  نصف  ملدة  علجلسة 

امليزانيات القطاعية، نصف ساعة، شكرا.
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محضر علجلسة عيبريبة وعلخمسين بعد عملرئتين

عيترايخ: الجمعة 27 ربيع األول 1442ه )13 نونبر 2020م(.

عيرئرسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

مساء  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقائق  خمس  عيتوقلت: 
والدقيقة الثامنة والعشرين.

جدول عألعمرل: الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 
65.20 للسنة املالية 2021 في الجزء الثاني منه، وعلى مشروع قانون 

املالية برمته.

عيسلد علحبيب عملريك1 ائيس مجلس عينوعب، ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين.

افتتحت الجلسة،

عيسلدة وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

نواصل الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية رقم 65.20 
للسنة املالية 2021 في الجزء الثاني منه، وعلى مشروع قانون املالية 
برمته، ننتقل ملناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون املالية، لكن إذا 
سمحتم فهي مناسبة كذلك ألجدد مشاعر التقدير لكل السيدة والسادة 
رؤساء اللجان النيابية الدائمة، مرة أخرى رئيس لجنة املالية والتنمية 
اإلجتماعية  القطاعات  لجنة  رئيسة  السيدة  ومقررها  اإلقتصادية 
ومقرر اللجنة، السيد رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون 
لجنة  رئيس  السيد  ومقررها،  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلسالمية 
ومقررها،  املدينة  وسياسة  والسكنى  الترابية  والجماعات  الداخلية 
السيد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان ومقررها، والسيد 
ومقررها،  والبيئة  واملعادن  والطاقة  األساسية  البنيات  لجنة  رئيس 
والسيد  ومقررها،  واإلتصال  والثقافة  التعليم  لجنة  رئيس  والسيد 
السيد  الحال  وبطبيعة  ومقررها،  اإلنتاجية  القطاعات  لجنة  رئيس 
رئيس لجنة مراقبة املالية العامة ومقررها، وكذلك بهذه املناسبة لكافة 
أعضاء اللجن الدائمة على الجهود املركزة التي بذلوها في مناقشة كافة 

امليزانيات الفرعية واملشاريع املرتبطة بها.

نبدأ مناقشة الجزء الثاني بإعطاء الكلمة إلى فريق العدالة والتنمية 
من خالل تدخل ثالث نواب، النائب األول يوسف غربي السيد الرئيس، 
ال احنا اتفقنا، ال، إيال فهمت، يمكن، أنا بوحدي فيكم كلكم، ال�سي 
عبد اللطيف، أنا في اعتقادي، ال ملي ملي تجي يكون لها رأي، إن شاء 
الناحية  أنا في اعتقادنا بصراحة خاصنا من  هللا، مازال ما جاوش، 
ما�سي فقط، فالقضية الوطنية قضية مقدسة ال نقاش فيها، ال نقاش 

فيها، ولكن بدينا واحد العمل املتعلق بإتمام املناقشة واملصادقة على 
قانون املالية غادي يكون مفيد وال أعتقد أن نسبة الحضور غتكون 
ضعيفة من بعد ما ننهي االجتماع، ال أعتقد ذلك، ال أعتقد ذلك، ال�سي 
عبد اللطيف، ال�سي عبد اللطيف السيد النائب، راه من الضفة إلى 
ضفة أخرى، ال ال بالعكس، السيدة والسادة الرؤساء، السيد الرئيس 
ال�سي مبديع، هادي مسألة عندها طابع إجرائي، ال عالقة لها بالقضية 
الوطنية، ولهذا يجب أن يتم البت بسرعة، السيد الرئيس تفضلوا. 
السيدة والسادة الرؤساء يعني في إطار التدبير املشترك ماذا قررتم؟ 

تفضل السيد الرئيس.

عيعدعية  فريق  ائيس  عبرعهلم1  مصطفى  عيسلد  عينرئب 
وعينملة )نقطة نظرم(:

السيد واش نتناول الكلمة وال �سي مبديع.

عيسلد عيرئيس:

لكم االختيار

)نقطة  علحرك1  عيفريق  ائيس  مبديا  عيسلد محمد  عينرئب 
نظرم(:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت7م

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

والسادة  السيدات  قبلوا  إيال  اإلقتراح  واحد  عندي  للوقت  ربحا 
النواب أننا نتفداو التدخالت القطاعية ونمر مباشرة للتصويت ونعقد 

بعد ذلك جلسة ملناقشة القضية الوطنية، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد عيرئيس:

عيسلدة وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

تفضل السيد الرئيس.

)نقطة  علحرك1  عيفريق  ائيس  مبديا  عيسلد محمد  عينرئب 
نظرم(:

السيدات  املرجو من  نظام  نقطة  استدراكا على  الرئيس،  السيد 
والسادة النواب اللي كانوا مبرمجين باش يدخلوا، املناداة عليهم ويسلموا 

كل املداخالت مكتوبة أو يبعثوها.

مدعخالت فريق عيعدعية وعيتنملة ملنرقشة علجزء عيبر 1 من 
مشروع قرنون عملريلة

اقم 65.27 يلسنة عملريلة 2721
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)مسلمة إيكت7ونلر يلرئرسة(

قطاعات الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة 
املقيمين بالخارج

**

قطاعات الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة املدينة

**

قطاعات العدل والتشريع وحقوق االنسان

الجمعة 13 نونبر 2020

السيد النائب يوسف غربي

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلين

السيد الرئيس

السادة الوزراء

السادة النواب والسيدات النائبات

يشرفني أن أتدخل باسم فريق العدالة والتنمية في الجزء الثاني 
من مناقشة مشروع قانون املالية للسنة املالية 2021 بخصوص محور 

الخارجية والداخلية والعدل

الخارجية

ال يخفى عليكم أن مشروع قانون املالية برسم سنة 2021 يأتي 
في سياق محكوم بظرفية قاسية على الصعيد الدولي، فقد خلخلت 

الجائحة بديهيات السلوك والعالقات بين األفراد والدول.

في مجال الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 
بالخارج.

احتلت، كالعادة، القضية الوطنية صدارة اهتمام دبلوماسيتنا، 
وقد أثمرت الجهود املتناغمة لكافة الفاعلين في ظل التوجيهات امللكية 
ر تقرير األمين 

ّ
السامية محاصرة أطروحة الخصوم املتهافتة، فقد ذك

العام األخير في الفقرة 14 بالقرار 2494 )2019( والذي جاء فيه » وشّدد 
مجلس األمن على ضرورة التوصل إلى حل سيا�سي واقعي وعملي ودائم 

ملسألة الصحراء الغربي« وهو ما ُيقبر أي حل خارج هذا الحّد الصريح.

وللتذكير فهي ذات العبارة الواردة في خطاب املسيرة الخضراء لعاهل 
البالد والتي أوردها تقرير األمين العام لألمم املتحدة في فقرته الخامسة 
» سيواصل املغرب العمل بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية 
املعتمدة حصريا من طرف منظمة األمم املتحدة وقرارات مجلس األمن 

من أجل التوصل إلى حل سيا�سي، واقعي وعملي وتوافقي«.

لقد ظهر جليا أن االرادة الدولية املعبر عنها في التقرير تصطف مع 
املقترح املغربي الوفي ملنطق التاريخ والعقل والحكمة، ويزداد تأكيد ذلك 

بإقدام دول إفريقية صديقة على فتح قنصلياتها بالعيون والداخلة 
وكذا دول اإلمارات العربية.

إيجابي من  بل إن دوال عظمى وازنة حسمت وعبرت عن موقف 
قضيتنا، ويوما بعد يوم تتأكد قوة ومصداقية املقاربة املغربية الجامعة 
بين اإلقرار بالحق التاريخي واالنفتاح السيا�سي البصير الراغب في استقرار 

املنطقة ودخولها عهد التعاون والتبادل ال على الهيمنة واالستعالء.

كان  التي  الباسلة  امللكية  املسلحة  قواتنا  لتحية  ملناسبة  وإنها 
ملجلسنا شرف زيارتها في ثغور املرابطة بتفضل من صاحب الجاللة 
محمد السادس نصره هللا القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة 

للقوات املسلحة امللكية.

فإن  ولعمري  األداء،  في  واالقتدار  املعنويات  وقفنا على علو  وقد 
الكفاءة في امليدان ال تقاس بالردود العنيفة الهوجاء، بل بالقدرة على 
ما  الذي  الدرس  وهو  النفس،  الغادرة، وضبط  الضربات  امتصاص 
فتئت تقدمه قواتنا املسلحة على الدوام في وجه االستفزاز املتواصل 

املدعوم من الجزائر التي تنازع املغرب حقه في أرضه.

وقد شهد تقرير األمين العام على غياب االلتزام في جهة الخصوم، 
ففي الفقرة 28 يقول » وإلى الشرق من الجدار الرملي، نسّجل تدهور 

كبير في مستوى التعاون من جانب القوات العسكرية للبوليساريو«.

لقد أظهرت دبلوماسيتنا دينامية وحضورا على الساحة الدولية 
فهيأت أسباب الحوار بين األشقاء الليبيين بما يمكنهم ذاتيا من تجاوز 
والعربي  اإلقليمي  محيطها  في  دورها  ليبيا  تستعيد  حتى  الصعوبات 
والدولي، وعبر املغرب عن ثبات موقفه اتجاه القضية العادلة للشعب 
على  املؤكدة  العربية  الجامعة  بقرارات  واضح  تشبث  في  الفلسطيني 
إنها  الشريف  القدس  وعاصمته  وطنه  في  الفلسطيني  الشعب  حق 

ديبلوماسية الوضوح والطموح.

واستمرت دبلوماسيتنا في انفتاحها املتنوع على كافة شركائها بعقد 
اتفاقيات ثنائية ومتعددة في كافة القارات خاصة مع الدول اإلفريقية 

الشقيقة.

إننا إذ ننوه بالكسب والجهد نثير العناية إلى:

التاريخي  الخطأ  على تصحيح  والعمل  اليقظة  في  االستمرار  .•
الذي يسمح لكيان وهمي باالندساس في جسد االتحاد اإلفريقي مع 

افتقاده لصفة الدولة املعترف بها في األمم املتحدة.

وتقوية  اإلفريقي  املحيط  مع  العالقة  توثيق  جهد  مواصلة  .•
العالقة مع االتحاد األوروبي.

االستمرار في تنويع شراكاتنا االقتصادية وتبادالتنا في كافة  .•
امليادين املعرفية والثقافية والعلمية.

السادة املحترمون
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ظل  في  خاصة  العالم  مغاربة  تجاه  الجهود  مضاعفة  من  بد  ال 
الجائحة وذلك من خالل:

اإلدارية، وهنا  أمورهم  لتيسير  الرقمنة  تعميم  وتيرة  تسريع  .•
ندعو الحكومة إلى استثمار مخرجات املهمة االستطالعية املنجزة من 
طرف مجلس النواب إلى بعض القنصليات املغربية بالخارج، ال سيما 

وأنها قاربت اإلشكاالت بعمق، وتحظى بإجماع كل مكونات املجلس.

تنزيل الحلول القانونية التي أقّر الباحثون والدارسون نجاعتها  .•
في الكثير من نوازلهم األسرية واملدنية.

التسريع بالتنزيل العملي لحقهم الدستوري الثابت في املشاركة  .•
السياسية.

إننا في فريق العدالة والتنمية نعتبر حماية الوطن أولى األولويات، 
والعناية بمغاربة العالم واجبا أصيال، لذا كنا نؤمل أن تكون امليزانية 
العقالني  والتدبير  الجيدة  الحكامة  في  ثقتنا  لكن  أكبر،  املرصودة 
األداء وتحقيق  في  النجاعة  إلى  يجعلنا مطمئنين  الصادقة  والوطنية 

األهداف املتوخاة.

في مجال األوقاف والشؤون اإلسالمية

السيد الرئيس

ننوه بالكسب في هذا املجال الذي تتم فيه العناية باألبعاد الروحية 
والثقافية والتراثية ألمتنا املغربية، وننوه بكل ما تم تحقيقه في مجال 
ُبذل  ما  ونثمن  والتثقيف،  العبادة  أماكن  تعهد  وفي  الديني،  التأطير 
الحثيثة  وبالجهود  إفريقيا،  مع  والتاريخية  الدينية  الروابط  لتقوية 

لتعزيز التوجه الرقمي في تدبير املجال واإلدارة.

ومن املهم أن ننبه إلى أن الجائحة فرضت أحواال لم تكن معهودة، 
قفلت فضاءات محو األمية والتعلم، وهو ما 

ُ
فَنُقص ارتياد املساجد وأ

يفرض، من جهة، التفكير في بدائل تواصلية تضمن استمرار العطاء الذي 
تقوم به هذه الوزارة، ومن جهة ثانية االلتفات إلى الفئات املتضررة من 
هذه الجائحة وعلى رأسهم القيمين الدينيين وطلبة املدار س العتيقة 

وباقي الفئات التي ال يخفى مدى تأثرها من تداعيات الجائحة.

في ما يتعلق بقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

إن الذاكرة هي البوصلة الهادية لألمم، ولئن كان عدد املقاومين 
العناية  منا  أمجادهم يستحق  تراث  فإن  أخرى،  بعد  يتناقص سنة 

واالهتمام، ألنه مرصود للخلود.

وإننا ننوه بالجهد املبذول في هذا االتجاه، وبالفضاءات املنشأة لهذه 
الغاية، ونطمع أن ينخرط القطاع الخاص بقوة أكثر في دعم الجهود 
الفنية التي من شأنها أن تخرج هذا التراث البطولي من الوجود بالقوة 

إلى التحقق الفعلي في إنجازات درامية وروائية وفنية.

كما ندعو إلى االستمرار في العناية بمن تبقى من هؤالء األفذاذ، 
واالستمرار في جمع شهاداتهم على العصر.

أما فيما يخص قطاع الداخلية

أوال: تنزيل الجهوية املتقدمة

البناء  في  جذريا  تحوال  املتقدمة  الجهوية  ورش  تنزيل  يعتبر 
الديموقراطي لبالدنا، وخطوة أساسية في مسار توطيد أسس وركائز 
الالمركزية الترابية، بما يضمن التوزيع املجالي العادل للثروات وللجهود 

االستثمارية.

وإذ ندعم في فريق العدالة والتنمية نهج الحكومة لسياسة التعاقد 
بين الجهات و الدولة باعتباره مبدأ جديدا للحكامة وألية إلعمال مبدا 
اإللتقائية والتنسيق، وفي هذا االطار نشيد بالتقدم الذي تعرفه مراحل 
إعداد عقود البرامج بين الدولة ومختلف جهات اململكة، مما سيساهم 
من  ويحد  وثقافيا  واجتماعيا  اقتصاديا  الجهات  مختلف  تطوير  في 
الفوارق املجالية بين جهات اململكة ، و إذ نثمن هذه الخطوات الفعالة 
إال أنه ال بد أن نثير انتباه الحكومة إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار 

املالحظات والتوصيات التالية إلنجاح هذا الورش الكبير:

•. ضرورة توضيح اختصاصات الجماعات الترابية من خالل 
لتجاوز  الترابية  للجماعات  التنظيمية  القوانين  وتعديل  مراجعة 

النواقص املسجلة؛

وضع آليات ناجعة تمكن الجهة من االضطالع بمكانة الصدارة  .•
املخولة لها بالنسبة للجماعات الترابية األخرى؛

إعادة النظر في نمط الحكامة املعتمد في إعداد وتنفيذ برامج  .•
التنمية؛

بلورة رؤية استراتجية في مجال تمويل الجماعات الترابية على  .•
املدى املتوسط والطويل ؛

تفعيل صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بين  .•
الجهات لتجاوز الفوارق املجالية وتحقيق العدالة االجتماعية؛

الجماعات  إدارة  بموظفي  الخاص  األسا�سي  النظام  إصدار  .•
بإدارة  للعمل  الكفأة  البشرية  املوارد  وجلب  تحفيز  يتم  الترابية حتى 
والبرامج  السياسات  لتحديد  املنتخبون  وتفرغ  الترابية  الجماعات 

التنموية الترابية.

ثانيا: تأثير جائحة كورونا على الجماعات الترابية وسبل مواجهتها

في البداية البد من التنويه باإلجراءات والقرارات التي اتخذتها بالدنا 
من طرف الحكومة وباقي املؤسسات والسلطات العمومية والجماعات 
جائحة  ملواجهة  السادس  محمد  امللك  جاللة  قيادة  تحت  الترابية 
كورونا والحد من انتشارها، وبخصوص تأثير جائحة كورونا على مالية 
الجماعات الترابية ،فإنه ال يخفى أن إعالن حالة الطوارئ الصحية منذ 
20 مارس وتمديدها إلى اآلن ،وما تبعه من توقف األنشطة االقتصادية 
خاصة قطاع التعمير والبناء رغم تخفيف قيود الحجر الصحي، كان له 
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تأثير سلبي على مداخيل هذه الجماعات.

ولتجاوز هذه التداعيات املالية واالقتصادية لجائحة كورونا على 
الجماعات الترابية، فإننا ندعو إلى:

احترام مبدأ التدبير الحر املنصوص عليه في الدستور والقوانين  .•
التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية خصوصا فيما يتعلق بوضع 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  التنموية  املشاريع  وتنفيذ 

بالجماعات؛

تخصيص مساعدات مالية عاجلة للجماعات الترابية لتغطية  .•
نقص املداخيل؛

إصدار مرسوم لتحديد معايير توزيع حصة الجماعات الترابية  .•
من حساب الضريبة على القيمة املضافة، لتحقيق االنصاف والعدالة 

الترابية واملجالية؛

تأجيل سداد ديون الجماعات الترابية املستحقة لصندوق  .•
التجهيز الجماعي إلى وقت الحق.

ثالثا: االستعداد لالستحقاقات االنتخابية املقبلة

الخيار  ترسيخ  مواصلة  أن  والتنمية  العدالة  فريق  في  نعتبر 
الديمقراطي الذي هو خيار ال رجعة فيه لبالدنا كما نص على ذلك 
تصدير دستور 2011، هو واجب وطني على كل القوى الحية ببالدنا من 

حكومة وبرملان وأحزاب سياسية.

التي تجريها وزارة الداخلية  اليوم في إطار املشاورات  لكن نفاجأ 
مع األحزاب السياسية حول االنتخابات العامة املزمع اجراؤها السنة 
الديمقراطي  التوجه  عن  خطير  بتراجع  تنادي  أصوات  بروز  املقبلة، 
لتوزيع  االنتخابي  القاسم  تحديد  في  املسجلين  عدد  باعتماد  لبالدنا 
املقاعد بمجلس النواب عوض اعتماد القاسم االنتخابي على أساس 
األصوات الصحيحة في توزيع املقاعد، وهو ما سيشكل تراجعا حقيقيا 
عن مختلف املكتسبات التي حققها املغرب طيلة العقدين األخيرين في 

تطوير منظومته االنتخابية.

فإننا  ببالدنا  الديمقراطي  املسار  تقوية  ومن منطلق حرصنا على 
الخيار  تحصين  إلى  السياسيين  الفاعلين  ومختلف  الحكومة  ندعو 
الديمقراطي ببالدنا من خالل احترام الثوابت الدستورية التي تؤكد على 
تقوية الخيار الديمقراطي وتشجيع املواطنين على املشاركة السياسية 
في  األمة  ممثلي  انتخاب  في  كقاعدة  والنزيه  الحر  االقتراع  واعتماد 
املؤسسات املنتخبة وتطوير نظامنا االنتخابي بما يفرز خريطة سياسية 
واضحة ويحد من البلقنة الحزبية والسياسية التي تضعف من فعالية 

املؤسسات.

رابعا: ملف األرا�سي الساللية

الحكومة  به  قامت  الذي  الجبار  بالعمل  التنويه  من  البد  بداية 

إلصدار القوانين املتعلقة بتدبير األرا�سي الساللية 62.17 و 63.17 و 
أحكام  بتطبيق   2.19.973 رقم  املرسوم  على  االطالع  وبعد   ،64.17
القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الساللية 
وتدبير أمالكها، نجد أنه حدد معايير في إعداد وتحيين لوائح أعضاء 

الجماعات الساللية وهي:

االنتساب إلى الجماعة الساللية املعنية؛ .•

بلوغ سن الرشد القانونية؛ .•

اإلقامة بالجماعة الساللية؛ .•

وفي تقديرنا فإننا نعتبر أن معيار اإلقامة بالجماعة الساللية غير 
منطقي ومجحف في حق األعضاء غير املقيمين، ولهذا ندعو الحكومة 
الساللية  الجماعة  أعضاء  لوائح  تحديد  معايير  في  النظر  إعادة  إلى 
وسحب معيار اإلقامة املنصوص عليه في املادة األولى من املرسوم رقم 

. 2.19.973

قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة املدينة

أوال: مجال السكن

لقد كشفت الحكومة في مناسبات عديدة على أن برنامج السكن 
نطالب  ،لذلك   2020 سنة  بنهاية  نهايته  على  سيشرف  االجتماعي 
الحكومة بوضع آليات جديدة إلنتاج السكن لتجاوز العجز الحاصل 
في هذا املجال ، ومن ثم وجب التفكير في وضع برنامج جديد موجه 
باألساس للطبقتين املتوسطة و الفقيرة لتجاوز النقائص التي عرفها 
الجغرافي  التوزيع  ناحية  من  الحالي سواء  االجتماعي  السكن  برنامج 
للمشاريع عن طريق العمل على استفادة املدن الصغرى، أو من ناحية 
اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتحفيزات الضريبية التي وضعت لهذا 
السكنية، خاصة  املشاريع  نوعية  على  املسجل  الضعف  أو  البرنامج 
بالنسبة لجودة املساكن ومساحتها وغياب املرافق االجتماعية والبنيات 

التحتية .

وبالنسبة لتنزيل برنامج مدن بدون صفيح، وإذ نثمن مجهودات 
الحكومة في هذا البرنامج، إال أننا نلفت انتباه الحكومة أنه مازالت حوالي 
150.000 أسرة متبقية )مدينتي الدار البيضاء و تمارة لهما حصة األسد 

من هذا العدد( .

وهنا ندعو إلى وضع جدولة زمنية محددة إلعادة إسكان قاطني دور 
الصفيح بتشجيع العرض السكني املوجه للطبقات الفقيرة واملواجهة 

الصارمة مع إعادة إنتاج دور الصفيح من جديد.

الخاصة  االتفاقيات  تطوير  الحكومة  عزم  نثمن  اإلطار  هذا  وفي 
وحكامة  التعاقدية  األسس  تحسين  عبر  صفيح  بدون  مدن  ببرنامج 
السكن  في تكثيف عروض  الخاص  القطاع  البرنامج وتعزيز مشاركة 
الخاصة بالفئات الهشة، وهنا نشيد باتفاقية القضاء على دور الصفيح 
بعمالة الصخيرات تمارة املوقعة أخيرا والتي سوف ستساهم في تحسين 
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حوالي 20.000أسرة بمبلغ 4.3 مليار درهم في إطار شراكة مع القطاع 
القطاع  نموذجا النخراط  االتفاقية  الخاص مما ستشكل معه هذه 

الخاص في القضاء على دور الصفيح ببالدنا.

ثانيا: تعميم وثائق التعمير

تحققت  التي  والكيفية  الكمية  باإلنجازات  نشيد  أن  البد  بداية 
خالل السنوات األخيرة حيث تمت املصادقة على 606 وثيقة تعميرية 
بين 2016 و 2020. إال أننا نؤكد على ضرورة تبسيط مساطر املصادقة 
على تصاميم التهيئة وتحديد أجال معقولة لذلك لتأطير التعمير باملجال 

الحضري وعدم إخضاعه ملسطرة االستثناء.

املدن  جمالية  على  واملحافظة  التعمير  قانون  احترام  إطار  وفي 
املغربية نلفت الحكومة إلى أن تطبيق القانون رقم 66.12 املتعلق بزجر 
املخالفات في مجال التعمير والبناء يعرف إشكاالت في تطبيقه خاصة 
من حيث املراقبة ووقف وزجر املخالفات، مع ضرورة اإلسراع في تسوية 

البنايات الغير القانونية في إطار رخص التسوية.

ثالثا: البناء بالعالم القروي

البناء  إجراءات  تبسيط  الى  الهادفة  الحكومة  بمجهودات  نشيد 
بالعالم القروي حيث يتبين من خالل اإلحصاءات املقدمة استفادة 
عدد كبير من املواطنين من الحصول على رخص البناء، مع اإلشارة إلى 
أن هناك نسبة كبيرة من طلبات الرخص لم يتم االستجابة لها بسبب 
شرط املساحة والعلو، لذا ندعو الحكومة إلى التسريع بإخراج الدورية 
املشتركة لتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي والعمل 

على تفعيل املساعدة املعمارية بجل أقاليم اململكة.

رابعا: الوكاالت الحضرية

نثمن املجهودات التي تقوم بها مختلف الوكاالت الحضرية ببالدنا 
املساعدة  تقديم  في  مساهمتها  خالل  من  والبناء  التعمير  مجال  في 
القانونية والتقنية للجماعات الترابية، لكن البد أن نشير إلى أن هناك 
بعض الوكاالت الحضرية ال تلتزم بمبدأ املرونة الكافية إلخراج املشاريع 
االستثمار وخلق  أمام  يشكل عرقلة  مما  الجماعات  ببعض  العقارية 
فرص الشغل، وهو ما يدعو الى التسريع إلخراج قانون جديد للوكاالت 

الحضرية يحدد اختصاصاتها وأدوارها.

خامسا: سياسة املدينة

برنامج  مواصلة  الحكومة  بعزم  والتنمية  العدالة  فريق  في  نشيد 
واالسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزارة  بين  املدينة  سياسة 
وسياسة املدينة والجماعات الترابية ملا لهذه البرامج من أثر في تحسين 
فضاء العيش باملدن واملراكز الحضرية والقروية، إال أننا نطالب بتعميم 
هذه البرامج بجل الجماعات واملراكز الحضرية والقروية نظرا لآلثار 

اإليجابية في تحسين جماليتها و نسيجها الحضري.

السلطة القضائية

العدالة والتنمية  في فريق  في هذا الصدد فإننا نؤكد مرة أخرى 
أن الطريق نحو الديمقراطية يتحصن بإصالح القضاء وباستقالله، 
فاستقالل القضاء يشكل دعامة أساسية يفترض فيها تقوية وحماية 
الديمقراطية من خالل فرض سيادة القانون ومساواة جميع املواطنين 
بدورها  تحتاج  القضاء  استقاللية  تعزيز  بأن  نؤمن  أننا  كما  أمامه، 
باملحاسبة،  املسؤولية  الشفافية وربط  ديمقراطي مبني على  لفضاء 
بالشكل الذي يمكن القضاء من القيام بدوره في حماية حقوق وحريات 

املواطنين.

وفي هذا الصدد نجد أنفسنا اآلن أمام تحديين:

كون  االستقاللية،  هاته  في  املواطن  ثقة  تكريس  األول:  التحدي 
الهدف منها تقوية الجهاز القضائي بما يضمن فعالية وجودة االحكام 
القضائية، وبما يكرس مبدأ الشرعية القانونية، ويعزز االمن القانوني 
والقضائي، ويجعل القضاء في خدمة املواطن، ويجعل القا�سي يمارس 
مهامه القضائية عن طريق إصدار االحكام بالتطبيق السليم والعادل 
للقانون وفق ما يقتضيه ضميره وشعوره بالعدالة دون أن ينزلق ليكون 
أداة في ملفات سياسية بلبوس قانوني تقف وراءها أطراف في خصومة 

مع منتقديها أو معارضيها.

التحدي الثاني: تعزيز تعاون السلط وتوازيها فليس الغاية في فصل 
وتعاونها من أجل تحقيق  توازنها  في  ماهي  بقدر  ذاتها  في حد  السلط 
للهيئة  املحددة  االختصاصات  أن  من  فبالرغم  العامة،  املصلحة 
املشتركة يغلب عليها الطابع التدبيري والتقني اال أن ذلك ال يمنع أن 
تشكل فضاء لتقريب وجهات النظر في إنتاج معرفة وممارسة لرسم 

مسار مغربي إيجابي في مجال تعاون السلط وتوازنها.

كما تجدر اإلشارة إلى إن التأخر في اخراج مشروع قانون التنظيم 
القضائي ومشروع قانون التفتيش القضائي يجعلنا نتساءل عن اإلطار 
القانوني املؤطر لعمليات التفتيش اإلداري والقضائي، و ال يمكننا فهم 
استمرارية  ضرورة  تستدعيها  اجتهادات  قبيل  من  أنها  إال  العمليات 

املرفق العام.

قطاع العدل

إننا نحيي عاليا ما قامت به الحكومة من مجهودات مقدرة من توفير 
اإلمكانات املادية و اللوجستيكية لحماية القضاة و موظفي املحاكم للحد 
من انتشار الوباء في صفوفهم ، وإننا على وعي تام أن إدارة هذه املرحلة 
ليست بالسهولة بمكان، و أن الحرص على استمرار مرفق العدالة وفي 
ظل احترام حقوق املواطنين املتابعين ليست باملعادلة السهلة، لذا فإننا 
نعتبر أن اعتماد تقنية التقا�سي اإللكتروني إن كان محكوما في الظرفية 
الراهنة بشرط القوة القاهرة فإن االمر يتطلب ضرورة التسريع بإيجاد 
االطار التشريعي إلضفاء الشرعية على هذه املحاكمات ووضع الضوابط 

القانونية الخاصة به من إجراءات املسطرية و القواعد الخاصة به.

وفي هذا السياق ال بد أن نسجل أن هذه املحاكمات جرت في ظروف 
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مست بعض الحقوق املرتبطة باملحاكمة العادلة، فاملتابعات يجب أن 
تتم وفق مقتضيات املسطرة الجنائية، وليس بمقت�سى قرار اداري، كما 
هو الشأن بالنسبة للمحاكمات عن بعد التي تتم استنادا على اتفاق ما 

بين وزارة العدل واملجلس األعلى للسلطة القضائية وهيآت املحامين.

فاملحاكمة عن بعد، تؤثر على حقوق املتهمين، ومنها حق االطالع على 
ما تضمنته محاضر التحقيق في مرحلته التمهيدية، ومحضر تصريحه، 

واالطالع على املحجوزات وعرضها عليه، وسرية التحقيق.

باملحكمة  التسريع  بضرورة  الحكومة  نطالب  السياق  هذا  وفي 
الرقمية خاصة في ظل اإلشكاالت التي تعرفها بعض املحاكمات من 
ضعف الصبيب و انقطاع البث مما من شأنه التأثير على املحاكمات 

وحقوق املتقاضين.

حقوق االنسان

نسجل بإيجابية عموما ممارسات رجال السلطة خالل هذه الفترة 
، تجلت في الحرص على انفاذ القانون بمنطق التحسيس والتواصل 
مع املواطنين في ظروف الطوارئ الصحية، في املقابل لآلسف نسجل 
ممارسات لرجال سلطة آخرين نعتبرها ال تنتمي إلى عهد ما بعد دستور 
مارسوا  السلطة  رجال  بعض  أن  الصدد،  هذا  في  ونسجل   ،2011
كانت  إن  و  االنسان،  لحقوق  خروقات  إلى  تجاوزوه  وأنهم  العنف، 
محدودة عددا، ومستنكرة من طرف الرأي العام، وتمت معالجتها من 
طرف وزارة الداخلية أو النيابة العامة، لكن سرعة تداولها عبر وسائط 
التواصل االليكترونية، يجعل منها حالة عامة، تشوش على الرأي العام 

وتؤثر على االجماع الوطني كالذي شهدته فترة الحجر الصحي.

العالقات مع البرملان و األمانة العامة للحكومة

ال يخفى على أحد الدور املحوري الذي تقوم به الوزارة املكلفة 
بحقوق االنسان والعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الذي يتجسد 
أساسا في تسهيل التعاون بين املؤسسات التنفيذية والتشريعية، وكذا 
تنسيق العمل بين الحكومة واملجتمع املدني، بالرغم من الجو العام الذي 
طبع هاته السنة التشريعية بتزامنها مع الوضعية االستثنائية املتعلقة 
بانتشار جائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية وتداعياتها االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية، فقد عرفت دورتها الربيعية إنتاجا تشريعيا 
مهما تجاوز على مستوى مشاريع القوانين ما تمت املصادقة عليه في 
الدورة الخريفية، وهو ما ينم عن حرص نواب األمة على القيام بأدوارهم 
مهما كانت التحديات، ويدل على الجهد املبذول من طرف الحكومة 
وجميع مكونات مجلس النواب لتجاوز آثار األزمة الصحية واالقتصادية 
التي تعيشها البالد، ال�سيء الذي يوضح بجالء أن هذه الدورة شكلت 

محطة اجماع وطني مطبوع بروح الوحدة والتضامن والتعاون.

وما يؤاخذ على الحكومة بالرغم من حصيلتها اإليجابية لهاته السنة 
التشريعية هو ضعف التفاعل مع املبادرات التشريعية بدليل مصادقتها 

على مقترح قانون وحيد من أصل 57 نص تشريعي.

كما أننا نسجل أنه على الرغم من املجهود الكبير الذي تقوم به 
الحكومة في املزيد من حفز اإلنتاج التشريعي، والحرص على جودته 
وفعاليته، إال أن هناك أعطابا يعانيها في مقدمتها بطء شديد في مجموعة 

من األوراش التشريعية، صار غير متفهما حين يمتد إلى سنوات طويلة.

وفي هذا السياق نستغرب أنه لحد االن لم يتجاوب وزير العدل مع 
البرملان لبرمجة القانون الجنائي فبالرغم من أخد حقة في املناقشة 
العامة والتفصيلية داخل لجنة العدل ووضع فرق األغلبية واملعارضة 
لتعديالت عليه، لم يتم برمجة تاريخ للتصويت عليها الى يومه، مع العلم 
أنه أحيل في الوالية السابقة ومر من نفس املراحل أيضا وفي ذلك هدر 
للزمن التشريعي خصوصا أننا على مشارف نهاية الوالية التشريعية 

العاشرة.

كما نسجل أن تفاعل الحكومة مع األسئلة الكتابية جد محدود، 
بحيث أجابت الحكومة عن 3976 من أصل 8341 سؤاال، وهو ما نعتبره 

تفاعال محدودا، تضيع معه راهنية بعض األسئلة.

قطاع السجون

شهيد  وفاة  في  العزاء  بواجب  والتنمية  العدالة  فريق  في  نتقدم 
الواجب الحبيب الهراس الذي توفي مؤخرا بعد طعنه من طرف معتقل 

بسجن تيفلت.

قطاع حساس  إلدارة  املندوبية  من طرف  املبذول  باملجهود  ننوه 
في ظل هذه الظرفية واتخاذها إجراءات مهمة للحد من انتشار الوباء 

داخل الفضاء السجني.

املخصصة  املالية  املناصب  في  امللحوظ  التطور  من  وبالرغم  إنه 
للمندوبية من 200 منصب مالي سنة 2015إلى 500 منصب سنة 2020، 
14سجين  فإن نسبة التأطير تبقى جد منخفضة موظف واحد لكل 
خالل النهار و يقل العدد في املناوبة الليلية، لذا نو�سي بضرورة االسراع 
بإصالح وضعية موظفي السجون ومنحهم نفس حقوق وواجبات باقي 
القطاعات االمنية التي تقوم بنفس املهام، فوضعيتهم ومنظومة االجور 

الخاصة بهم ال تعكس املجهود املبذول و االخطار التي تواجههم.

لقد تلقينا باستغراب كبير املعطيات التي تقدم بها املندوب العام و 
املتعلقة بنسبة املعتقلين احتياطيا في سجون اململكة إلى حدود شتنبر 
من هذه السنة و التي بلغت نسبة %45 من مجموع املعتقلين وهو ما 
يجعل املغرب من أعلى نسب االعتقال االحتياطي في العالم، و نتساءل 
املندوبة  في ظل دعوات  و  الجائحة  في ظل  االرتفاع  عن خلفية هذا 
السامية لحقوق االنسان بجنيف و التي دعت إلى إخالء السجون، نجد 
القائمين على تنفيذ السياسة الجنائية يعملون على ملئ السجون بعدد 

كبير من املعتقلين الذين يمكن متابعتهم في حالة سراح.

املجلس األعلى للحسابات

ننوه بتفاعل املجلس األعلى للحسابات مع مؤسسة البرملان، ونعتبره 
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بناء  تعاون  ملا تشكله من  تثمينها  ينبغي  التي  الفضلى  املمارسات  من 
بين املؤسسات وفي هذا السياق فإننا نعتبر أن تقارير املجلس األعلى 
خاصة  مهامه،  في  البرملان  إسناد  في  أساسيا  دوار  تلعب  للحسابات 
على املستوى الرقابي، معتبرين أن هذه التقارير تشكل لحظة لتوسيع 
النقاش العمومي حول عدد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام، إال 

أنها لألسف ال تتجاوزه إلى األثر القانوني املف�سي للمحاسبة.

لذا فإننا نتخوف من أن تتحول تقارير املجلس األعلى للحسابات، 
إلى  فإننا ندعو  لذا  القضايا وكفى،  الى لحظة روتينية تالمس بعض 
االشتغال على تصحيح االنطباع املتولد لدى الرأي العام حول هذه 
التقارير، وذلك من خالل إحالتها على املسار الجنائي إذا اقت�سى األمر 
للحسابات، مرتبط  األعلى  املجلس  إزاء عمل  املواطن  فارتياح  ذلك، 

بالعقوبات الزجرية في املخالفات املتعلقة باملال العام.

وفي هذا السياق ندعو إلى إيجاد صيغ مناسبة إلحداث تكامل بين 
املجتمع وبين املؤسسات املعنية بمحاربة الفساد، حتى ال يكون أي ظلم 
في حق املسؤول املنتخب أو املعين بناء على الشكايات الكيدية، مطالبين 
في هذا السياق بالكشف عن املعايير التي تحكم خريطة املراقبة املالية 

للمجلس األعلى للحسابات.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

كلمة فريق العدالة والتنمية

ملناقشة امليزانيات الفرعية بمشروع قانون املالية لسنة 2021

للقطاعات اإلنتاجية والبنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة

النائب عبد العزيز لعايض / الجمعة 13 نونبر 2020

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين.

السيد الرئيس،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب املحترمون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية، للمشاركة 
في مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات اإلنتاجية والبنيات األساسية 

والطاقة واملعادن والبيئة.

وفي البداية أتوجه بالشكر للسيد رئيس الحكومة ولكافة الوزراء 
واألطر، على املجهودات التي يقومون بها والتي نحن بصدد مناقشتها 
والتي تهم عدد من الخدمات العمومية األساسية التي توفرها للمواطنين 
وعلى الرفع من االستثمارات، ونسجل بإيجابية الدينامية الكبّيرة، في 

كافة املجاالت.

إن أغلب هده القطاعات تبقى عموما بعيدة عن النقاش السيا�سي 

املجتمعي مما يتركها بعيدة عن األضواء ويقلل من شأنها رغم أنها رافعة 
أساسية ومستدامة لالقتصاد الوطني. وعليه أدعو البرملانيين والوزراء 
القوة  مكامن  نبرز  أن  املتدخلين  وكافة  الجادة  والصحافة  واألطر 
جميعا  لنفتخر  واالكراهات  الضعف  مكان  على  ونقف  وااليجابيات 

ببالدنا وبأطرنا وننطلق بذلك نحو الرقي املنشود،

املواطن  يريده  ما  أردد  أن  والسادة  السيدات  أيها  لي  اسمحوا 
البسيط، أين هي حصتنا من خيرات البالد من معادن كالذهب واملنغنيز 
والفوسفاط أين هي حصة املواطن البسيط من املشاريع الكبرى كالطرق 
السيارة والطرق السريعة واملوانئ والسدود، أين تذهب خيرات الفالحة 
والصيد البحري وأسئلة أخرى يضيق املجال لسردها، واسمحوا لي أن 
ألخص كل هذا بكلمة ألحد الفاعلين السياسيين »ماهي حصة املرأة 
القروية املتواجدة في رأس الجبل من هذه امليزانيات التي نناقشها »، 
وأقول أيضا، ما هي حصة املواطن البسيط الذي يقطن منزال صفيحيا 

من هده امليزانيات التي نناقشها.

إنه ملن البديهي أيها السيدات والسادة أن نجاح القطاع هو نجاح لكل 
املغاربة قاطبة غنيهم وفقيرهم إذا استطعنا بالفعل ترشيد السياسات 
العمومية بجعل خيرات البالد قاطرة للتنمية وجعل التشغيل املباشر 
من خاللها فرع من األصل اال وهو التشغيل غير املباشر واملستمر، عبر 
جلب االستثمار وتشجيع املقاوالت عالوة على خدمة املواطن عبر تسهيل 
الحياة وفك العزلة واالستفادة من الجبل والبحر والسهل والصحاري 
وخدمة القرى من مدشر ولقصر بكل بساطة خدمة املغرب العميق 
وال نن�سى من هاجر منهم مرغمين للمدن الكبرى للسكن بدور الصفيح 
والسكن العشوائي، وباختصار نريد للقطاعات هدفا اساسيا ومعيارا 

للنجاح تحسين مستوى عيش املواطن.

وما ذلك على املغرب واملغاربة بعزيز.

أيها السيدات والسادة،

ال يسعنا في هذه املحطة السنوية بمناسبة مناقشة مشروع قانون 
املالية وامليزانيات الفرعية إال أن نشيد بنجاح الحكومة في إطالق وتنزيل 
مجموعة من األوراش الكبرى املهيكلة التي كانت تبدو بعيدة املنال، لكن 
بفضل القيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة لصاحب الجاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا ومن بعده عزيمة وإصرار الوزراء وجديتهم 
وحسن أدائهم تم بلوغ وتحقيق الكثير من اإلنجازات، رغم التبخيس 

والتشويش.

قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

أيها السيدات والسادة،

على  مبنية  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  بقطاع  إشادتنا 
اإلنجازات الواقعية واملؤشرات الدالة عليها الواردة في مشروع قانون 
املالية وامليزانيات الفرعية التي نتدارسها اليوم، واملعززة بأرقام ناطقة 
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على  أو  التشريعية  اإلصالحات  مستوى  على  سواء  نفسها،  عن  تعبر 
مستوى األوراش الكبرى في الطرق والطرق السريعة والطرق السيارة 
فائقة  والقطارات  الحديدية  السكك  أوراش  وكذا  واملوانئ،  والنقل 
املاء والسدود  في قطاع  املبذول  الكبير  ناهيك عن املجهود  السرعة، 
وتحلية مياه البحر وذلك رغم اكراهات الظرفية املتعلقة أساسا بالندرة 

والجفاف.

وال يفوتني في هذه اللحظة أن أشكركم السيد الوزير وأهنئكم كما 
أشكر وأحيي املوارد البشرية العاملة بهذه القطاعات وكذا الشركاء من 
والعمل  واملسؤولية  الوطنية  الروح  على  الفاعلين  ومختلف  املهنيين 
الجبار الذي قمتم به خالل الجائحة مما مكن من االستمرار في تقديم 
الخدمات وتوريد الحاجيات األساسية للمواطنين في جميع ربوع اململكة 
أي  ودون  الالزمة  بالسالسة  السلع  وباقي  والوقود  املاء  رأسها  وعلى 
اضطراب، ونهنئكم كذلك على ما تمتعتم به من كياسة في جعل حاجز 

الجائحة حافزا للرفع من وتيرة العمل في مختلف املشاريع واألوراش.

ودون الدخول في التفاصيل أود أن أذكر ببعض املؤشرات اإليجابية 
املهمة:

ومياه  الشروب  باملاء  للتزويد  األولوي  البرنامج  تنزيل  بدء  .•
السقي 2020-2027، ببرمجة إنجاز 5 سدود كبيرة لسنة 2020 ومثلها 
في 2021، األمر الذي يشكل قفزة نوعية، إذ لم نكن نتجاوز في املا�سي 3 

سدود سنويا في أحسن الحاالت؛

مراكز تحلية مياه البحر، فمحطة الحسيمة بدأت في االشتغال  .•
وضخ املياه منذ بضعة أشهر، وتمت برمجة محطتين كبيرتين في أكادير 

والدار البيضاء؛

نعرف أنكم تتبعون في تدبير املاء استراتيجية واضحة تعتمد  .•
على ثالث ركائز هي السدود وتحلية مياه البحر ثم النجاعة املائية، وأن 
املاء  إلى  واالستهالك  االستعمال  في  األولوية  تعطي  واقعية  رؤية  لكم 
الشروب أوال ثم السقي ثم باقي االستعماالت األخرى، وعليه، ندعوكم 
لتبني سياسة تحسيسية شاملة من أجل ترشيد استعمال املياه على 

جميع املستويات؛

االعتمادات التي خصصتها وزارة التجهيز والنقل للمساهمة  .•
في انجاز برنامج تقليص التفاوتات الترابية واالجتماعية بالعالم القروي 

بلغت إلى حد اآلن ما يناهز 4 مليار درهم؛

مواصلة الجهود للنهوض بالنقل الطرقي وتحسين منظومته  .•
وتعزيز حكامته؛

استمراٌر في تحسن مؤشرات السالمة الطرقية من خالل تنزيل  .•
للوكالة  الجيدة  واالنطالقة  الطرقية  للسالمة  الوطنية  االستراتيجية 

الوطنية للسالمة الطرقية؛

السير الجيد للمشروع الكبير للطريق السريع تزنيت الداخلة،  .•

الذي أراده صاحب الجاللة تنمية ألقاليمنا الجنوبية وصلة اقتصادية 
متينة للشمال بالجنوب ومحورا واعدا لربط بالدنا بعمقها اإلفريقي، 
ذاك املشروع الذي يعد إلى جانب مجموعة من املشاريع الطموحة من 

موانئ وبنيات تحتية ... رسالة واضحة ألعداء وحدتنا الترابية؛

ُمضيكم قدما في تحقيق العدالة املجالية على مستوى توزيع  .•
املشاريع الطرقية على جميع أقاليم اململكة حتى يستفيد كل املواطنين 
في املداشر والقرى، وفي هذا اإلطار، ندعوكم السيد الوزير، للحرص 
التام في تطبيق مقتضيات دفاتر التحمالت املتعلقة باملشاريع الطرقية 

واحترام معايير الجودة حتى نضمن استدامة جميع هذه املشاريع.

الدار  خط  عرفه  الذي  السككي  التثليث  استغالل  بدء  .•
البيضاء-القنيطرة والتثنية التي عرفها خط الدار البيضاءـ  مراكش، مع 
إعطاء االنطالقة إلنجاز األشغال املتعلقة بربط مينائي الناظور غرب 
املتوسط وآسفي بالشبكة الحديدية، وكذا مواصلة دراسات مشروع 
الخط الفائق السرعة الرابط بين مراكش وأكادير، بعد النجاح الذي 
عرفه قطار البراق إذ بلغ عدد مستعمليه 3 ماليين مسافر في السنة، 

ويعد البراق أرخص قطار سريع في العالم؛

بالنسبة للموانئ هناك مشاريع طموحة كثيرة نركز فيها على  .•
عزمكم في 2021 إعطاء االنطالقة ملشروع بناء ميناء الداخلة األطل�سي، 
بحجمهما  املتوسط  غرب  الناظور  ميناء  أشغال  إنجاز  ومواصلة 

وقيمتهما؛

مواصلة الوزارة تنزيل االستراتيجية اللوجيستية وربط هذه  .•
املناطق بشبكة البنية التحتية، ندعوكم إلى االستمرار في اعتماد العدالة 

املجالية في تنزيل هذه االستراتيجية كذلك.

قطاع الطاقة واملعادن والبيئة

أيها السيدات والسادة،

الحكومة رغم  نثمن مجهودات  والبيئة  واملعادن  الطاقة  وبقطاع 
االكراهات التي تعرفها هذه القطاعات.

فالعمل املنجز من طرف السيد الوزير وطاقمه يتحدث عنه الواقع 
وال ينكره إال جاحد، وهو ما تأكد خالل فترة الجائحة إذ لم تعرف األوراش 
والخدمات العمومية أي خلل أو اضطراب السيما بالنسبة لحاجيات 
السوق الوطنية من الغاز واملواد البترولية والكهرباء وغيرها، أما البيئة 
بمنظورها العام فقد شكلت الجائحة دافعا مساعدا لتحسنها خالفا 

للمسار الذي كانت تعرفه بسبب التغيرات املناخية.

فباألحرى  وإنجازاتكم  بمجهوداتكم  باإلشادة  ليضيق  الوقت  إن 
والبرامج  واالستراتيجيات  التشريعية  األوراش  مختلف  عن  الحديث 
القطاعات  املتخذة من طرفكم من أجل اصالح وتطوير  واإلجراءات 
واملجاالت التابعة لكم وجعلها رافعة لالقتصاد الوطني وقاطرة لجر 
االستثمار الخاص، ولهذا لن أغوص في األرقام واملؤشرات اإليجابية 
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الكثيرة التي بصمتم عليها خالل السنوات األخيرة وكذا البرامج واملشاريع 
الطموحة التي تعتزمون تنزيلها في 2021، وإنما أكتفي باإلشارة إلى بعض 

الرسائل كما يلي:

املغرب أصبح نموذجا يحتذى به في مجال االنتقال الطاقي على  .•
الصعيدين اإلقليمي والدولي؛ وفي نفس السياق، نؤكد أن املغرب لم 
يستفد بعد بالشكل املطلوب من االمكانات الطبيعية التي حباه هللا بها، 

من شمس، ورياح، وواجهات بحرية، لتطوير الطاقات املتجددة؛

حرصكم على تحيين االستراتيجية الطاقية الوطنية، وتحيين  .•
القانون رقم 13.09 املتعلق بالطاقات املتجددة لينفتح على مساهمة 
القدرة  في  املتجددة  الطاقات  حصة  من  الرفع  في  الخاص  القطاع 

الكهربائية املنشأة لبالدنا لتتجاوز 52 % في أفق 2030؛

بلورة الصيغة النهائية ملشروعي القانون واملرسوم املتعلقين  .•
باإلنتاج الذاتي للكهرباء انطالقا من املصادر املتجددة، علما أن الجائحة 
أثبتت صوابية هذا الخيار، الذي يمكن املواطنين والخواص، من إنتاج 
وبيع الفائض من الطاقة الكهربائية، وضخه في الشبكة الوطنية، مما 
سيقلص من التبعية الطاقية، وتخفيف الضغط على امليزان التجاري، 

وعلى ميزانية الدولة واملواطنين على حد السواء؛

إعداد مشروع خارطة الطريق الوطنية للطاقة الهيدروجينية  .•
والتي تروم تأطير اإلنتاج واللوجستيك وتصدير الهيدروجين، حيث أن 
املغرب يمكنه استقطاب 4 % من السوق الدولية للطاقة الهيدروجينية. 

وكذا إعداد مشروع قانون لتأطير إنتاج وتخزين الهيدروجين؛

للكتلة  الطاقي  للتثمين  وطنية  استراتيجية  مشروع  بلورة  .•
الحيوية؛

حقق املغرب على مستوى التعبئة الطاقية للخارج تراجعا من  .•
98 % سنة 2008 الى نسبة 91,7 % سنة 2018 الى 90,58 % حاليا؛

بلغت نسبة الكهربة القروية 99,72 %؛ .•

مجال  في  العالمي  املستوى  على  ريادته  املغرب  يواصل  .•
الفوسفاط )بعد أن بلغ حجم االستثمارات فيه أكثر من 16,5 مليار 
درهم(، وللنهوض بالقطاع املعدني خارج الفوسفاط، ندعوكم إلى وضع 

مخطط مندمج خاص باإلقالع املعدني؛

استمرار التنقيب عن البترول والغاز؛ .•

رفع نسبة التخريط الجيولوجي والجيوفيزيائي إلى أكثر من 47  .•
%، ونشر املعلومة الجيوعلمية الرقمية ووضعها تحت تصرف جميع 

املواطنين؛

هذه نقط من بحر من املنجزات تعجز أي مداخلة عن اإلحاطة 
بها، ولذلك أدعو الحكومة بشكل عام، خاصة ونحن على مشارف هذه 
الوالية إلى العمل على اعتماد برنامج تواصلي وإعالمي إلبراز مجهوداتها 

ومنجزاتها العديدة ملواجهة إرادة التبخيس والتغليط.

وعليه، أنتقل لبعض املالحظات كما يلي:

واإلدارات  املواطنين  بين  الوعي  لبت  مضاعف  جهد  بذل  .•
بخصوص استهالك الكهرباء، والوعي بأهمية حسن تدبيرها واالستفادة 
من الطاقات النظيفة، مع التطبيق السريع والكامل ملقتضيات النجاعة 

الطاقية.

استغالل  قوانين  مستوى  على  بإصالحات  القيام  ضرورة  .•
بنسبة  املباشرة  االستفادة  الترابية  للجماعات  يتسنى  حتى  املناجم، 
نة لديها، وكذا استفادة ساكنتها من 

ّ
معينة من عائدات املناجم املوط

نسبة من مناصب الشغل، وذلك في احترام تام للبيئة من طرف مستغلي 
وتنظيم  اعتبار،  كل  فوق  الساكنة  وسالمة  صحة  وجعل  املناجم، 
حمالت طبية بشكل دوري لفائدة الساكنة املجاورة للمناجم، وكذا 

مراقبة جودة املياه والهواء بمحيطها بشكل منتظم.

التي  واملالية  التقنية  املزايا  استثمار  حسن  على  العمل  .•
توفرها االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغاربة في مجال التنمية 
املستدامة، واالستمرار في استثمار الكتلة الحيوية إلنتاج الطاقة ودعم 
قانوني خاص  إطار  بلورة  استكمال  مع  األخضر،  االقتصاد  خيارات 

باملناخ، وتنزيل قانون الساحل؛

القضاء التام على املطارح العشوائية، خاصة بمداخل املدن،  .•
مع التأكيد على حاجة الجماعات الترابية إلى املواكبة في هذا املجال.

أوال: قطاع الصناعة

أيها السيدات والسادة،

وبقطاع الصناعة أبدأ أوال بالتنويه وتثمين املنجزات املتعلقة بإرساء 
السيارات  قطاعي صناعة  في  باملغرب، خاصة  الصناعية  املنظومات 
والطيران، كما نثمن املجهود الذي قمتم به في تسويق صورة املغرب 
وندعو الى التنسيق بين الوزارات في هذا الشأن للعمل على جاذبية 

املغرب بكيفية مهنية.

كما نشكرهم من جهة أخرى على املبادرة العملية املجسدة في >بنك 
املشاريع< ) 34 مليار درهم( قصد تشجيع الصناعة الداخلية واملنتوج 
الداخلي وذلك باستبدال االستيراد بالصنع املحلي. وبطاقات املشاريع 
لتحقيق  االستثمار  جهوية  على  الحث  إال  ينقصها  ال  جدا  مشجعة 
العدالة املجالية. في هذا اإلطار نتمنى أن تتحرك الروح الوطنية لضخ 

قليل من املال الخارج عن الوعاء البنكي املقدر ب 300 مليار درهم(.

كما نتفق مع قرار الزيادة في ضريبة االستيراد بالنسبة لبعض املواد 
ونعتبره قرارا إيجابيا يجب تعميمه على املواد املستوردة التي ال تدخل 
في منظومة اإلنتاج املغربية. وبخصوص مراجعة االتفاقية التجارية مع 
بعض البلدان، كان بودنا ان نحتهم على االستثمار في املغرب بشراكة 
مع الرأسمال املغربي قصد تنويع الشركاء ونقل التكنولوجيا واقتحام 
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األسواق اإلفريقية.

الحرة  املناطق  في  املتواجدة  الشركات  الضريبة على  وفي موضوع 
سابقا نظن أن زيادة الضريبة بعد 5 سنوات من 8,75 % إلى 15% 
املفروضة ضمنيا من طرف املجموعة األوروبية مستحقة وطبيعية ولن 
تؤثر في تنافسية املغرب . باملوازاة فإن رفع الضريبة بالنسبة للشركات 
املصدرة من 5,17 % الى 20 %. قرار منطقي في زمن الشدة الذي يفرض 

مساهمة املعنيين.

ملفهوم  تنكرت  الكبرى  املقاوالت  بعض  أن  على  أسفنا  ونسجل 
املسؤولية االجتماعية الذي كانت تفتخر به في كل مناسبة بروتوكولية 
وسجلت مستخدميها لالستفادة من تعويضات كوفيد 19 بدل ان تتحمل 
مع الدولة املضيفة صعوبة الوضع املفروض. هذا السلوك التواكلي غير 
معقول وال يليق باملقام االقتصادي لبعض الشركات الكبرى علما ان 
منظومة التحفيزات االقتصادية وضعت على املقاص لفائدة الشركات 

املعنية ال�سيء الذي ساهم في تقوية تنافسيتها.

وإن كنا نسجل أن هناك رصيد مالي مهم ال زال بين يدي املالية 
العمومية لفائدة الشركات جراء استثمارات مهمة. ندعو السيد وزير 

املالية التسريع باسترجاع القيمة املضافة.

كما ندعو إلى ربط التحفيزات بالتعاقد على الحفاظ على مناصب 
الشغل بفضل خلق آليات اجتماعية يحبذ تدارسها مع وزارة التشغيل 

والنقابات والجمعيات املمثلة للقطاع.

وال يفوتنا عند تناول هذا القطاع التذكير بأهمية توطيد العالقة 
االقتصادية مع باقي الدول اإلفريقية تبعا للمبادرات امللكية خصوصا 
املبادرة األخيرة القاضية بإنشاء منظومة ملكافحة وباء كورونا بأفريقيا 
واالستفادة من تجربة املغرب إيمانا بمقولة »اخوك في الشدة« املعترف 
به في القارة اإلفريقية. فالتوقيت موات لتفعيل اكتر من 1000 اتفاقية 
املبرمة مع بلدان القارة اإلفريقية والشراكات االستراتيجية املبرمة مع 
دول غنية كالصين واوروبا والواليات األميركية وروسيا وبريطانيا ولعب 
املهمة  االستثمارات  من  االستفادة  قصد  االستراتيجي  الوسيط  دور 
املوجهة إلى أفريقيا. )طريق الحرير الصيني 60 مليار دوالر بأفريقيا روسيا 

20 مليار دوالر ....(.

ثانيا: قطاع التجارة

ايها السيدات والسادة،

وبقطاع التجارة، نشيد بداية باالرتفاع الكبير لعدد املقاولين الذاتيين 
الراجع باألساس للبرنامج الوطني لدعم وتمويل املقاوالت الذي أسس له 
صاحب الجاللة نصره هللا وضرورة تحمل األبناك مسؤوليتهم في تحقيق 
اهداف هذا البرنامج ودعم الشباب حاملي املشاريع واملقاوالت الصغرى 
واملتوسطة. خاصة أن وتيرة تطور عدد املقاولين الذاتيين السنة املقبلة 
ستصل الى 60000 وهو ما يفوق وتيرة احداث الوحدات غير املنظمة 

البالغة حوالي 19000 وحدة سنويا وهو ما سيمكن من ادماج أكبر 
للقطاع املهيكل شريطة دعم عدد أكبر من املقاولين الذاتيين وحاملي 
الشهادات سنويا عبر برنامج نواة والرفع من العدد املستهدف املحدد 

في 8000.

ندعوكم السيد الوزير لتسريع تفعيل التغطية االجتماعية للتجار 
وهو ما سيمكن من حماية هذه الفئة العريضة من املواطنين وتحسين 
ظروف عيشهم. مع ضرورة مراجعة مختلف االستراتيجيات القطاعية 
بعد جائحة كورونا واعادة ترتيب االولويات وفق ما املته هذه الظروف 
االستثنائية من امكانيات وتهديدات واعتبار تحقيق السيادة الوطنية 
اهم املحددات، وعلى رأسها تنمية التجارة في العالم القروي بشراكة مع 
الداخلية والفالحة عبر تنويع االنشطة االقتصادية من جهة اولى ووضع 
برنامج وطني لتنمية املراكز الناشئة عبر بناء اسواق اسبوعية نموذجية 
الشباب  وتوجيه  وتأطير  ثانية  جهة  من  الحرفي  للتنشيط  ومناطق 

ودعمهم من جهة ثالثة.

وال يفوتنا في هذا املقام االشادة بمبدأ طلبات ابداء الرأي لدعم 
وتمويل مشاريع غرف الصناعة والتجارة والخدمات، وهو ما يكرس 
الشفافية والعمل الجاد للمنتخبين وخلق تنافسية بين الغرف. وإن كنا 
ندعو لضرورة مراجعة مدونة االنتخابات وتحيين اللوائح خاصة بعد 

تعديل النظام االسا�سي للغرف حتى يكتمل هذا الورش.

التجاري  العجز  تقليص  وبهدف  الخارجية  التجارة  يخص  وفيما 
وانطالقا مما شكلته الجائحة من فرصة لالبتكار وتصنيع منتوجات 

محلية عوض استيرادها فال بد من العمل على ثالث نقط مهمة:

أوال تقليص الئحة املنتوجات املستوردة سنويا وفق برنامج  .•
مسطر وتصنيعها محليا؛

ثانيا دعم الصادرات الصديقة للبيئة؛ .•

وثالثا ضرورة لعب املغرب دورا محوريا واتخاذه مركزا قويا  .•
ضمن منطقة التجارة الحرة االفريقية واستغالله ملجموعة من القنوات 

املتاحة عبر السفارات واالتفاقيات املبرمة وشبكة البنوك املغربية.

ملعالجة  الرقمية  املنظومة  تطوير  إلى  الوزير  السيد  ندعوكم  كما 
بهدف عدم  اقل وقت ممكن  في  الخصوص  بهذا  املواطنين  شكايات 
ضياع مصالحهم وتحقيق اصالح القطاع العام وتفعيل االدارة الرقمية.

ثالثا: قطاع الفالحة والتنمية القروية

أيها السيدات والسادة،

وعن قطاع الفالحة والتنمية القروية تحدث صاحب الجاللة عن 
الفالحة كقطاع رئي�سي لالقتصاد املغربي على ضوء الحقائق الجديدة 
التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19. وقد استطاع هذا القطاع تأمين 
التزود باملنتوجات الغذائية طيلة هذه األزمة الصحية. في وقت توقفت 
كالصناعة  واملهمة  الحيوية  القطاعات  من  مجموعة  أنشطة  فيه 
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والتجارة والسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية.

غير أن هذا لم يمنع أن تداعيات جائحة كورونا قد برزت بشكل 
اإلجراءات  بسبب  الجبلية  واملناطق  القروي  العالم  في  مضاعف 
األسواق  إغالق  في  واملتمثلة  كورونا  ملواجهة  الحكومة  اتخذتها  التي 
واملدن  املناطق  من  مجموعة  بين  التنقل  وتقييد حركة  األسبوعية، 
املاشية. كل هذه اإلجراءات حالت دون  توقف عملية تسويق  وكذا 
تمكن الفالحين الصغار وساكنة العالم القروي واملناطق الجبلية من 
بها  يضمنون  مالية  ملوارد  وافتقادهم  سلعهم  وبيع  التجاري  الرواج 
عيشهم الكريم. هذا الوضع زاد حدة بسبب حالة الجفاف التي عرفتها 
بالدنا لسنتين على التوالي. حيث يعاني الكسابة والفالحين الصغار في 
العالم القروي من نقص في الكأل ويتطلعون إلى وزارتكم لدعمهم عاجال 

باألعالف الضرورية ألن ماشيتهم مهددة.

ان هده الفئة لم تتمكن من االستفادة من الدعم الذي خصصته 
الدولة ألكثر من 5 ماليين مواطن وهي مناسبة السيد الوزير لنناشدكم 
ومن خاللكم الحكومة إلعطاء عناية خاصة لهذه الفئة الهشة وتمكينها 

من االستفادة من الدعم املباشر املقدم من طرف الحكومة.

كما ندعوكم كذلك ومعكم الحكومة للتعجيل بتنزيل ورش التغطية 
الصحية واالجتماعية لرفع املعاناة عن ساكنة العالم القروي خصوصا 

الفالحين الصغار.

اننا نثمن املجهودات املبذولة من أجل تعبئة املوارد املائية السطحية 
من خالل السدود، وكذا تعبئة املوارد الجوفية بتجهيز اآلبار واألثقاب 
السقي  وتنمية  للشرب،  الصالح  باملاء  الساكنة  تزويد  مما مكن من 

املوضعي على نطاق واسع.

كما ننبه ملا يعرفه املاء من استغالل عشوائي في الزمان واملكان، 
واستهالك مفرط لكمية املاء في إنتاج بعض الزراعات املوجهة للتصدير. 

كلها عوامل تضاعف من استنزاف هذه املادة الحيوية.

باملقابل نجد حرمان مجموعة من الفالحين في بعض املناطق من 
السقي العتبارات سياسوية  مياه  في استعمال  االستفادة من حقهم 

ضيقة.

إن فتح مليون هكتار جديد لالستغالل الفالحي هو نقطة انعطاف 
مهمة في التنمية الفالحية ولكنه في نفس الوقت سيرفع تحدي كبير 
على وزارتكم، فرغم نجاح مخطط املغرب األخضر في رفع اإلنتاج إال 
أن من نقط ضعفه هو إشكالية التسويق والتي ستتفاقم مع دخول 
مليون هكتار جديدة في دورة اإلنتاج ولهذا يجب تكثيف الجهود ورسم 

مخطط شامل لدعم التسويق وطنيا ودوليا.

وتعتبر الرقمنة آلية ال محيد عنها في االنفتاح على أسواق عاملية 
جديدة تقوي فرص التسويق والترويج والبيع للمنتوج املحلي والوطني. 
لالنخراط  واملبتكر  املبدع  الشباب  أمام  املجال  فتح  من  تمكن  كما 

املتاحة  الفرص  واستثمار  الفالحية،  السياسة  تنمية  في  واملساهمة 
لولوج سوق الشغل، )خصوصا بالنسبة للشباب بالعالم القروي(. كما 
أنها تعتبر جسر أسا�سي بين اإلدارة واملستثمرين للتتبع واملراقبة في إطار 

تعزيز الحكامة الجيدة.

رابعا: قطاع املياه والغابات

لقد استبشرنا خيرا بخصوص قطاع املياه والغابات، إثر اإلعالن 
عن استراتيجية »غابات املغرب 2020-2030«، وعنوانها تدبير مندمج 
ومستدام ومنتج للثروة، وهي معادلة دقيقة وصعبة التدبير لضمان 
التوازن بين اإلنتاجية واالستدامة. ونرجو أن تكون املعادلة واضحة في 
االستراتيجية، ومن املهام الرئيسية التي يجب أن تراعيها لجنة االشراف 
العليا والتي يمكن أن نبدي بشأنها مالحظاتنا التفصيلية حين يقوم 

السيد الوزير بتقديمها لهذه اللجنة كما وعد في عرضه العام.

خامسا: قطاع الصيد البحري

لقد جاء في تقرير نجاعة األداء املرفق بمشروع قانون املالية 2021، 
بخصوص قطاع الصيد البحري، انه مع انتهاء مخطط أليوتيس سنة 
2020 فإن املشاريع الكبرى ألليوتيس ستمدد وسيتواصل العمل بها 
أهمها  وتحديات  إكراهات  بعدة  وهذا سيصطدم  خالل سنة2021، 
الفراغ التشريعي والقانوني. خاصة ان الوزارة الوصية الزالت منهمكة 
بإعداد ما تسميه »دراسة لوضع أسس استراتيجية متجددة لتحديث 
وتنافسية القطاع ما بين 2021 و2030 » وهي الدراسة التي الزالت في 

مرحلتها الثانية.

ونتمنى أن تراعي االستراتيجية الجديدة القناعة العاملية في إدماج 
الصيد البحري في منظومة تنموية اشمل وأكثر اندماجا في ما أصبح 
يسمى » باالقتصاد األزرق، ويكفينا في هذا الباب اإلحالة على تقرير 
 « بعنوان   2018 دجنبر  في  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس 

االقتصاد األزرق: رافعة لنموذج جديد للتنمية باملغرب ».

كما ندعو إلى االنتباه إلى أن الصيد البحري أصبح مصنعا بشكل 
اإلصالح  وعمليات  واملعدات  بالتجهيزات  التزود  جعل  مما  كبير، 
بالقطاع  والعاملين  البحارة  دخل  من  مهما  قسطا  تمتص  والصيانة 
فضال عن العملة الصعبة التي تخرج من ميزانية الدولة عند استيراد 
االهتمام  الضروري  من  أصبح  وعليه  واملعدات،  التجهيزات  هذه 
بالصناعات البحرية الثقيلة واملتوسطة والخفيفة. بالطبع فالتصنيع 
ليس إال وسيلة من بين عدة وسائل وطرق لتثمين املنتوج البحري، وهنا 
تبرز أهمية االستهداف والفعالية في صرف الدعم املالي في ميزانية 2021 

املخصص ل » النهوض بالتثمين والجودة« والذي بلغ 25 مليون درهم.

هي  البحرية  لثرواتنا  والفعالة  الصارمة  املراقبة  أن  نسجل  كما 
نقطة الضعف الكبيرة التي يجب االنكباب بجدية على حلها، وإشراك 
باقي القطاعات املعنية في هذا الورش من مراقبة األجهزة املستعملة في 
الصيد ومدى مطابقتها للمعايير املطلوبة، واحترام الراحة البيولوجية، 
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والكميات املصطادة ونوعياتها وإحجامها وتشديد الحراسة واملراقبة 
البعدية في املوانئ واألسواق واملصانع والطرق.

سادسا: قطاع السياحة

االجتماعي  الدعم  بحزم  نشيد  إننا  والسادة،  السيدات  أيها 
واالقتصادي ملهنيي قطاع السياحة وتمديد اإلجراءات إلى آخر السنة 
أثرت  التي  لبالدنا  الوبائية  والوضعية  القطاع  تعافي  بطء  مع  تجاوبا 
على السياحة الداخلية التي كنا وسنبقى نراهن عليها. كما نؤكد على 
أهمية اللقاءات الجهوية واإلقليمية التي تعقدونها مع مهنيي القطاع 
خصوصا في املدن السياحية الكبرى التي تضررت كثيرا مع مالحظة 
اقصاء املنتخبين، الذي هو في نظرنا تغييب إلمكان مالي واقتراحي يمكن 
ان يسهم في بلورة خطط وانجاد وتعافي ذات بعد ترابي. خاصة أن كل 
دولة تدعو مواطنيها للسفر داخل البلد وتراهن على جلب سياح الدول 
األخرى. ولكن يظل قرار السفر خيارا فرديا وهذا ما يجب أن نشتغل 

عليه. وندعوكم في عجالة إلى ما يلي:

على  الحفاظ  منها  خاصة  بشروط  مقترنا  الدعم  جعل  ..1
املستخدمين واسطول النقل السياحي مثال.

مراجعة القانون املنظم للنقل السياحي بتنسيق بين وزارتي  ..2
السياحة والتجهيز.

كالجبال  االصابات  أقل  تسجل  التي  املناطق  على  التركيز  ..3
والصحاري.

التواصل  بمنطق  الهيكلة،  وإعادة  الهيكلة  سؤال  طرح  ..4
والتكامل داخل وزارة السياحة.

بمزاولة  الخاصة  التحمالت  دفاتر  من  كبير  عدد  بتعديل  ..5
مجموعة من املهن املرتبطة بالسياحة في اتجاه التبسيط. كمدخل من 

مداخل إدماج القطاع غير املهيكل.

سابعا: قطاع الصناعة التقليدية

َعودا على بدئ، وهنا مع مواطن بسيط أال هو الصانع التقليدي، 
بحيث يعيش قطاع الصناعة التقليدية فترة من أحلك فتراته بسبب 
توقف نشاط ازيد من مليوني صانع تقليدي. وما يضاعف هذا الوضع 
أن الحديث عن دعم املنتوج الوطني والصناعة التقليدية لم يبرح مكانه. 
واالستراتيجية التي تعتمدها الوزارة بحاجة لتشخيص عملي دقيق، 

ملشاكل القطاع وإكراهاته.

أطر  من  البشرية  املوارد  عن  جميعا  معكم  نتساءل  الختام  وفي 
وتقنيين وإداريين لكافة القطاعات، ماذا قدمنا لهم للقيام بمهامهم 
على  أبدت  وقد  الحكومي،  بالبرنامج  املسطرة  األهداف  بلوغ  قصد 
جاهزية وفاعلية علينا تثمينها وتقويتها، وذلك عبر تحفيزها واالهتمام 

بها متقاعدة أو فاعلة.

ومن واجب االهتمام باملوارد البشرية، االهتمام بمؤسسات التكوين 
األسا�سي والتكوين املستمر.

واسمحوا لي أن أقف على الخصوص عند مؤسسات التعليم العالي 
التابعة للقطاعات التي نحن بصدد دراسة ميزانياتها، كاملدرسة الوطنية 
العليا للمعادن بالرباط واملدرسة الحسنية لألشغال العمومية ومعهد 
الحسن الثاني للزراعة والبيطرة واملعهد الوطني للبحث الزراعي وغيرها 
املختبرات  دعم  عبر  أكثر  للعناية  ماسة  بحاجة  إنها  املؤسسات،  من 
وإنشاء وتقوية مراكز البحث العلمي وعبر وضع القطاعات رهن إشارتها 
لالستفادة من خدماتها في التكوين والبحث العلمي والتجارب، فال يعقل 
االستعانة بخدمة مؤسسات أجنبية مع وجود خبراء مغاربة، وال يعقل 
إنشاء مؤسسات تقوم بما يمكن للمؤسسات التعليمية والبحث العلمي 

القيام به.

الظروف،  له  وفرت  متى  ومتفاني  ومبدع  ومخترع  مبتكر  املغربي 
واعتبرت قدراته.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

مداخلة فريق العدالة والتنمية ملناقشة الجزء الثاني من مشروع 
قانون املالية رقم 65.20 للسنة املالية 2021

قطاعات التعليم والثقافة واالتصال

**

القطاعات االجتماعية

السيد النائب عبد املجيد آيت اعديلة

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلين

السيد الرئيس

السادة الوزراء

السادة النواب والسيدات النائبات املحترمون

يطيب لي في هذه املحطة الدستورية املتعلقة بمناقشة امليزانيات 
برسم  واالتصال  والثقافة  والتعليم  االجتماعية  للقطاعات  الفرعية 
السنة املالية 2021 أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية. في 
سياق مختلف مطبوع بتف�سي جائحة كوفيد 19 وما لذلك من تداعيات 
على املستوى االقتصادي واالجتماعي وأيضا النف�سي، وهو وضع تعيشه 

كل دول املعمور بدون استثناء واملغرب ال يشد عن هذه القاعدة.

من  بالعديد  يتسم  ومحلي  واقليمي  عالمي  وضع  امام  إدن  نحن 
التعقيدات وعلى مستويات عدة، خاصة أمام الحالة الوبائية التي تعرف 
عدة تطورات متسارعة، وشراسة الوباء الدي عجزت عن مواجهته 
أقوى املنظومات الصحية بإمكاناتها البشرية واملادية واللوجيستكية. 
امللكية  التوجيهات  بلدنا وبفضل  أن  لكن رغم دلك البد من اإلقرار 
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الرصينة ومساهمة السلطات الحكومية املكلفة بتدبير الجائحة أعطى 
نموذجا يحتذى به في ترسيخ البعد التضامني والتكافلي ويشكل استثناء 
الشدة عن قدرته على  في وقت  التالحم وأبان  إطار  في  مغربيا صرفا 
إبداع الكثير من الحلول واإلجراءات بالرغم من شح اإلمكانات والوضع 

االقتصادي الدي عرف انكماشا ملحوظا في ظل هده الجائحة.

انطالقا من هده الفلسفة حدد قانون املالية لهده السنة 2021 
التوجهات العامة والتي اعتمدت املرتكزات التالية، تماشيا مع التعلميات 
امللكية و الدستور و البرنامج الحكومي واستنادا إلى نفس الرؤيا الناظمة 
التي طبعت العمل الحكومي طيلة هده الوالية التشريعية ،واملتعلقة 
في الشق االجتماعي  ببلورة سياسات عمومية ناجعة وفعالة خاصة 

،ودلك من خالل:

*تسريع تنزيل خطة إنعاش االقتصاد الوطني.

*إطالق املرحلة األولى لتعميم التغطية االجتماعية، بتعميم التأمين 
اإلجباري األسا�سي عن املرض.

*إرساء قواعد مثالية الدولة وعقلنة أدائها.

ارتباطا بهذا اإلطار فإن مشروع قانون املالية لسنة 2021 ،وعيا 
منه بحجم اإلكراهات والتحديات املطروحة والعديد من اإلشكاالت 
التي أبانت عنها الجائحة والتي استدعت ضرورة مراجعة وإعادة ترتيب 
األولويات إلرساء مقومات اقتصاد تناف�سي قوي وبناء، نموذج اجتماعي 
متماسك يستجيب لتطلعات جميع الفئات املجتمعية خاصة الهشة 
منها والفقيرة. ولعل حجم امليزانية املرصودة للقطاع االجتماعي واملقدرة 
في .92 مليار درهم)الصحة والتعليم( )72 مليار درهم للتعليم( )20مليار 

درهم للصحة(تترجم هده اإلرادة الفعلية للنهوض بهذا الجانب.

في هدا السياق اليسعنا إال ان نثمن املجهودات املبذولة في إطار 
صندوق التماسك االجتماعي لتمويل البرامج دات الصبغة االجتماعية، 
والدي ساهم مند إحداثه إلى غاية شتنير 2020 إلى رصد مايفوق 19 

مليار درهم لتمويل البرامج التالية:

*برنامج نظام املساعدة الطبية راميد:

تم رصد مايفوق 8مليار درهم لتفعيل وتمويل هدا النظام والدي 
مكن من استهداف مايفوق 16.4 مليون مستفيد إلى غاية 2020

*برنامج تيسير: والذي بلغ 5.73 مليار درهم منها 4.83 مليار درهم 
عن الفترة املمتدة من 2014-2019 ومبلغ 897.8 مليون درهم برسم 

سنة 2020.

* املبادرة امللكية مليون محفظة:

استفاد من 1.97 مليار درهم.

* برنامج دعم األشخاص دوي االحتياجات الخاصة:

والتي بلغ االعتماد املخصص لها 617 مليون درهم عن الفترة املمتدة 

من 2019-2015.

* برنامج الدعم املباشر للنساء األرامل في وضعية هشة:

والدي عرف استهداف أكثر من 105.655 أرملة ومايقارب 179.000 
يتيم باعتماد مالي بلغ 2.73 مليار درهم.

*صندوق التكافل العائلي:

دائما في إطار التماسك االجتماعي عرف هدا الصندوق مند إحداثه 
سنة 2010 سجل تطورا باديا باستهداف 35.272 امرأة ورصد مبلغ 

368.31 مليون درهم.

للتنمية  الوطنية  املبادرة  عرفته  الدي  الكبير  الدور  على  عالوة 
البشرية التي ساهمت في العديد من البرامج ذات الطابع االجتماعي 

بتكلفة تقدر ب 18مليار درهم.

القروي  باملجال  واالجتماعية  املجالية  الفوارق  تقليص  برنامج 
الكلفة اإلجمالية: 50 مليار درهم

وهي كلها نتاج ملجهودات وتوجه الحكومة لجعل الجانب االجتماعي 
في صلب األولويات.

جديدة  آليات  بلورة  لضرورة  املناسبة  بهده  الحكومة  ندعو  إننا 
تروم توحيد هده البرامج االجتماعية في إطار سياسة متناسقة ورؤية 
الفعلي  املنشودين،والتنزيل  والتكامل  االلتقائية  لتحقيق  مندمجة 
للسجل االجتماعي الدي من املنتظر أن يضع حال لإلشكاالت املتعلقة 

باالستهداف ضمانا للنجاعة املطلوبة.

السيد الرئيس

السيدات والسادة الوزراء املحترمين

السيدات والسادة النواب املحترمين

لقد رصد مشروع قانون املالية برسم السنة املالية 2021 مبلغ 
لتقوية  درهم خصصت  ماليير   3 الصحة،منها  لقطاع  درهم  20مليار 
وتأهيل املنظومة الصحية على أساس أن القطاع بكل مكوناته في قلب 
املعركة الشرسة مع الجائحة ،وهنا البد من التأكيد على أن املجهود 
املالي للحكومة غير مسبوق بالنسبة لهدا القطاع الحيوي والتي انتقلت 
من 16 مليار و331 مليون درهم سنة 2019 أي بزيادة بلغت 12.59 

%و%5.8 مقارنة مع 2020

5.500منصب مالي برسم  على صعيد املوارد البشرية:تم إحداث 
 :2021-2017 من  املمتدة  الفترة  خالل  ليصل   2021 املالية  السنة 
تداعيات  إلى  بالنظر  اسثتتنائي  مجهود  ،وهو  مالي  منصب   19.000
الحالة الوبائية االقتصادية منها واالجتماعية وأمام ضعف املوارد الدي 

لم تسلم منه أقوى االقتصادات العاملية.

عالوة على العديد من اإلجراءات التي تروم تحسين وتعزيز العرض 
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األدوية  واقتناء  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  وتعزيز  الصحي 
واملعدات الطبية.

وهنا البد من اإلشارة إلى أنه ينبغي توجيه تحية تقدير وعرفان لكل 
مكونات الجسم الصحي التي أبانت عن روح وطنية ومهنية عالية في 
مواجهة الوباء ،في وقت عجزت الكثير من املنظومات الصحية العاملية، 
وندعو من هدا املنبر إلى ضرورة إعادة االعتبار والعرفان ألصحاب البدلة 

البيضاء على مستوى التحفيز املادي والرمزي

السيد الرئيس ،

السيد الوزير،

اليختلف اثنان أن املشكل املتعلق باملوارد البشرية إشكاال حقيقيا 
وهو  املنظومة  تطور  دون  تحول  التي  البنيوية  العوائق  من  ومزمنا 
مايتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين للرقي بالقطاع وتنزيل الخريطة 
الصحية بشكل يقطع والتفاوتات املجالية كما هي منصوص عيها في 

القانون اإلطار 34.09 املتعلق بالخريطة الصحية وعرض العالجات.

وأيضا االنفتاح على توصيات واقتراحات املؤسسة التشريعية من 
خالل لجانها الدائمة واملوضوعاتية التي تهتم بهذا املوضوع ،وهنا البد 
املقترح  بينها  ،ومن  الباب  في هذا  الفريق  مقترحات  مع  التجاوب  من 
بنظام  خاصة  وكالة  وإحداث  للصحة  االستشاري  باملجلس  املتعلق 

املساعدة الطبية ووكالة لتحاقن الدم.

كما ندعو إلى إيالء أهمية كبيرة للمقاربة الوقائية في ظل االنتشار 
الواسع لألمراض املزمنة وفي ظل التحول الديمغرافي واإلبيدمولوجي 

الدي باتت تعرفه بالدنا.

كما ننوه السيد الوزير باملقاربة االستباقية التي أعلن عنها ملك 
الحد  شأنه  من  الدي   19 كوفيد  بلقاح  التطعيم  بخصوص  البالد 
من انتشار هدا الوباء. وهي فرصة أيضا إليالء محور البحث العلمي 

واألبحاث البيوطبية العناية الالزمة.

أما فيما يتعلق بالحماية االجتماعية:

لقد بلغت نسبة التغطية الصحية حوالي %69 من الساكنة متم 
2019

نظام املساعدة الطبية :بلغ عدد املستفيدين من هدا النظام من 
سنة2012 إلى غاية شتنبر 2020أزيد من 16.5مليون مستفيد.

لقد أولى عاهل البالد أهمية خاصة إلطالق هذا الورش املجتمعي 
عبر  شاملة  اجتماعية  تغطية  توفير  يروم  جدري  إصالح  وهو  الكبير 
تعميم نظام التأمين اإلجباري عن املرض والتعويضات العائلية وتعميم 
املهيكل  القطاع غير  الشغل وإدماج  والتعويض عن فقدان  التقاعد 
،في أفق إحداث هيئة موحدة يوكل إليها اإلشراف على أنظمة الحماية 

االجتماعية ككل.

من  العديد  من  انطالقا  باملغرب  االجتماعية  الحماية  نظام  إن 
يعاني  الدستورية  املؤسسات  عن  الصادرة  والتقارير  التشخيصات 
العديد من مظاهر االختالل و غياب الحكامة ومن تعدد املتدخلين، 
وغياب  التمويل  استدامة  وإشكالية  املدبرة،  واملؤسسات  والبرامج، 
نظام استهداف موحد .وهي فرصة سانحة ندعو من خاللها إلى ضرورة 
 65.00 القانون  مقدمتها  وفي  الصلة  ذات  املؤطرة  القوانين  مراجعة 
بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية ،واستكمال تنزيل مقتضيات 
القانون 98.15 املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
الدين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  بفئات 

يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا اإلطار نثمن تجاوب الحكومة مع تعديالت األغلبية بخصوص 
للمطلب  واالستجابة   . النظام  هذا  لتمويل  التضامنية  املساهمة 
القا�سي برفع الحد األدنى لألجر الشهري الصافي على األرباح والدخول 
من 10.000درهم إلى 20.000درهم أي املساهمة بنسبة%1.5وتوسيع 
قاعدة أرباح الشركات الخاضعة للمساهمة االجتماعية للتضامن على 
األرباح والدخول من خالل تخفيض الحد األدنى لألرباح السنوية ودلك 

حسب التفصيل التالي:

مابين 1مليون و5مليون درهم املساهمة بنسبة 1.5مليون درهم%

مابين 5مليون و40 مليون درهم ،املساهمة بنسبة 2.5%

إال أنه السيد الوزير البد من التأكيد على أن هدا الورش يحتاج إلى 
معطى أسا�سي يتمثل في ضرورة تقوية املنظومة الصحية لالستجابة 

لالنتظارات املعول عليها في هذا اإلطار.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة الوزراء املحترمين

السيدات والسادة النواب املحترمين

اليسعنا في هذه املناسبة إال أن نثمن مجهودات الحكومة من خالل 
سن العديد من اإلجراءات في مجال التشغيل، فبالرغم من االنكماش 
الغير املسبوق الدي سجله االقتصاد الوطني ب %5.8 سنة 2020، 
التشغيل خالل  برامج  تأثير حجم جائحةكوفيد19 على  وبالرغم من 
إدماج،وبرنامج  ببرنامج  يتعلق  فيما   2020 سنة  من  األول  النصف 

تحفيز،وبرنامج تأهيل،وبرنامج التشغيل الذاتي .

إننا ننوه بإبداع الحكومة لصيغ جديدة للتشغيل وذلك من خالل 
تنزيل ميثاق اإلنعاش االقتصادي والتشغيل بكلفة مالية قدرها120مليار 

درهم:

من  درهم  مليار   75 ب  املقاوالت  وتمويل  الضمان  آليات  تعزيز 
القروض املضمونة من طرف الدولة لفائدة كافة أصناف املقاوالت، منها 

مبلغ 5 مليار درهم سيم تخصيصه لفائدة صندوق الضمان املركزي .
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95 %من القروض قصيرة  ضمـان أوكسجين منح ضمان بنسبة 
األجل لنسيج املقاوالت الصغيرة جدا والصغرى واملتوسطة،

ضمان إقالع: لفائدة املقاوالت الصغيرة واملتوسطة والكبيرة التي 
تحقق رقم معامالت يفوق 10ماليين درهم.

ضمان املقاولين الذاتيين كوفيد19-: منح ضمان %85 من القروض 
املمنوحة من البنوك للمقاولين الذاتيين 15000درهم.

إقالع املقاوالت الصغيرة جدا: منح ضمان قرض بنسبة 95 %موجه 
والحرفيين  التجار  ذلك  في  بما  الدوران،  أموال  حاجيات  لتمويل 
والتعاونيات واملهن الحرة التي تحقق رقم معامالت ال يتجاوز 10 ماليين 

درهم.

و عملت الحكومة كذلك على سن العديد من اإلجراءات للحفاظ 
على مناصب الشغل من بينها:

على منح تعويض جزافي شهري محدد في 2000درهم خالل الفترة 
املمتدة من 1يوليوز 2020 إلى 31دجنبر2020 لفائدة األجراء واملتدربين 
الصندوق  لدى  به  املصرح  اإلدماج  أجل  من  التكوين  بموجب عقد 
الوطني للضمان االجتماعي خالل شهر فبراير 2020 التابعين للمشغلين 
املنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي والذين يوجدون في 

وضعية صعبة نتيجة تأثر نشاطهم بجائحة فيروس كورونا املستجد.

إننا نثمن تجاوب الحكومة مع تعديالت األغلبية الرامية إلى النهوض 
املرحلة،  وطبيعة  يتما�سى  نعتبره  إجراء  خالل  من  الشباب  بتشغيل 
ويتعلق األمر بإعفاء األجر املدفوع من الضريبة على الدخل ملدة ثالث 
سنوات بمناسبة أول تشغيل لهم في 2021 شريطة أن يتم التشغيل في 

إطار عقد غير محدد املدة وأال يتجاوز عمر األجير 35سنة

السيد الرئيس املحترم،

السادة الوزراء املحترمين،

السيدات والسادة النواب املحترمين

إننا نتابع باهتمام بالغ استرتتيجية القطب االجتماعي التي اعتمدتها 
خالل  من  االجتماعية  والتنمية  واملساواة  والتضامن  األسرة  وزارة 
أوراشها الكبرى ،التي ترجمتها إلى سياسات عمومية ،ببرامج وأجندات 
محددة تستجيب وتطلعات العديد من الفئات املجتمعية، وفي مقدمتها:

التي   )2012-2017(-  2 إكرام  للمساواة  الحكومية  الخطة  تنزيل 
تكت�سي أهمية كبيرة من خالل نشر مبادئ املساواة ومحاربة التمييز 

والقطع مع الصور النمطية.

إننا في فريق العدالة والتنمية في إطار هده الخطة نولي أهمية كبيرة 
الوطني  البرنامج  في إطار  للنساء  بالتمكين االقتصادي  املتعلق  للشق 
للتمكين االقتصادي للنساء والفتيات »مغرب تمكين« الدي نعتبره قفزة 
نوعية لبلورة النموذج التنموي الجديد وإجابة حقيقة على حاجيات 

ومتطلبات هده الشريحة املهمة في النسيج املجتمعي.

السياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة، من خالل برامج 
وخطط هادفة كبرنامج »أوالدنا« برنامج مدن بدون أطفال في وضعية 
الرعاية  ملؤسسات  املغادرين  والشباب  األطفال  مواكبة  الشارع،« 
االستغالل  من  األطفال  حماية  18سنة«،خطة  بعد  ملا  االجتماعية 
في التسول وفي وضعية هشة« إلى غيرها من البرامج الهادفة والبناءة 
التجربة  القيام بتشخيص مرحلي لهده  إلى ضرورة  باملناسبة  .وندعو 

املتميزة والوقوف على نسبة اإلنجاز واألهداف املسطرة.

في  األشخاص  بحقوق  للنهوض  املندمجة  العمومية  »السياسة 
وضعية إعاقة«:والتي تهم باألساس املشاريع املهيكلة ودعم التمدرس 
والتشغيل ونظام الدعم االجتماعي ،وندعو باملناسبة في إطار التقرير 
وشبكات  الفاعلين  مختلف  على  االنفتاح  إلى ضرورة  املرحلي  نصف 
الجمعيات املهتمة بمجال اإلعاقة للخروج بتوصيات منتجة في إطار 

تقييم هده التجربة.

بخصوص  املبذولة  املجهودات  بحجم  التنويه  إال  أيضا  اليسعنا 
للنهوض بأوضاع املسنين من خالل  بلورة سياسة عمومية مندمجة 
إطالق مشاورات مع مختلف الفاعلين واملتدخلين في املجال بعيدا عن 

املقاربة اإلحسانية .

إننا في فريق العدالة والتنمية نتابع مختلف اإلجراءات والتدبير التي 
تهم بلورة إطار استراتيجي لحماية األسرة، ونعتبر هذا املوضوع موضوعا 
مركزيا في صلب اهتماماتنا وتوجهاتنا على اعتبار أنها الحلقة األساسية 
وهنا  والبيداغوجية،  والفكرية  التربوية  باألسس  املجتمع  تغدي  التي 
البد من تتمين اإلجراء املتعلق بإطالق املنصة التفاعلية بهدف توسيع 
املشاورات واالستماع لكل اآلراء .وآملنا أن يتحول هدا التفكير إلى سن 
سياسة عمومية في هذا اإلطار بالنظر إلى حجم الرهانات املرتبطة بأدوار 

هده املؤسسة.

النصوص  إلى  ماسة  الحاجة  :أصبحت  التشريعي  املستوى  على 
التطبيقية املتعلقة بتنزيل القانون 65.15 الخاص بمؤسسات الرعاية 
45.18 املتعلق بتنظيم مهنة العامالت  القانون  االجتماعية، وإخراج 

والعاملين االجتماعيين.

لسيد الرئيس املحترم،

السادة الوزراء املحترمين،

السيدات والسادة النواب املحترمين

فيما يخص قطاع الشباب الدي نعتبر أن االستثمار في هده الفئة 
من  العديد  فيه  تتداخل  أفق  قطاعي  وهو  للمستقبل،  استثمار  هو 
السياسات العمومية وقد عانى هو االخر على غرار العديد من القطاعات 
من آثار هذه الجائحة بفعل التوقف القسري للعديد من األنشطة ذات 

الصلة بهذا املجال .
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إننا نؤكد على ضرورة تنزيل السياسة الوطنية املندمجة للشباب 
التي أثارت نقاشا واسعا ونعتبرها تقدم إجابات حقيقية على واقع هده 
الفئات واحتياجاتها وتطلعاتها من خالل التشخيص الدي سبق للوزارة 

أن أعلنت عنه.

في  خالقة  مبادرات  إبداع  ضرورة  على  أبانت  الجائحة  أن  كما 
هدا الشأن والعمل على إدماج هده الفئة وتنويع أنشطتها من خالل 
بأي  للقيام  أساسيا  نعتبره مدخال  الدي  الرقمنة  في ورش  االنخراط 

إصالح مرتقب وبلورة ميثاق وطني لهدا الغرض.

كما ندعو إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى لتعويض إجراء إلغاء 
بالرغم من  الكبير  التربوي والترفيهي  املخيمات الصيفية نظرا لبعده 
القصور واإلشكاالت التي يعرفها العرض التخييمي على ضوء العديد 
النقطة  إثارة  من  البد  وهنا  املدني.  املجتمع  وممارسات  التقارير  من 
املتعلقة بضرورة سن قانون إطار للتخييم والدي أكدنا على ضرورته 

أكثر من مرة.

العمل  إنعاش  برنامج  تأمل  وقفة  تستحق  التي  البرامج  بين  من 
الجمعوي من خالل إشراك الجمعيات في تسيير دور الشباب خاصة 
الجانب املتعلق بوضع برامج اجتماعية وثقافية، إننا نؤكد على ضرورة 
بأهداف واضحة ووفق مضامين ورؤيا  االشتغال وفق دفتر تحمالت 

واضحة.

أما فيما يخص الشأن الريا�سي فإننا ندعو إل ى ضرورة الرجوع إلى 
الرسالة امللكية في هذا اإلطار املوجهة إلى املشاركين في املناظرة الوطنية 
حول الرياضة بالصخيرات التي نعتبرها خريطة طريق حقيقية لإلقالع 
بالقطاع عبر تقديم تشخيص دقيق الزال قائما لحد االن، كما ندعو 
إلى ضرورة التفكير في بلورة سياسة عمومية واضحة في هدا اإلطار 

تستحضر واقع القطاع والدروس املستفادة من هده األزمة.

والبد من التفكير في مقاربة جديدة لتوسيع قاعدة املمارسة الرياضية 
داخل املجتمع، باعتبارها مقاربة وقائية فعالة أمام تنامي العديد من 

املظاهر واألمراض والضغوط.

مداخلة لجنة التعليم والثقافة واالتصال

في البداية البد من اإلشارة إلى أن فريق العدالة والتنمية تابع عن 
كثب مختلف قطاعات التعليم والثقافة واالتصال في ظل الجائحة 
وتفاعل في حينه بعدة مبادرات رقابية، وساهم بما تيسر من مقترحات 
انطالقا من املسؤولية املنوطة به واستشعارا لجسامة املرحلة الحرجة. 
في هذا اإلطار تقدم الفريق بمذكرة حول الدخول املدر�سي وجهت لرئيس 

الحكومة.

الوالية  في  األخيرة  السنة   2021 سنة  تشكل  أخرى  ناحية  من 
التشريعية العاشرة وهي مناسبة للتنويه بالعمل الحكومي خالل هذه 
العمل  مخططات  ومختلف  الحكومي  البرنامج  من  انطالقا  الوالية 

القطاعية حيث عرفت جل املؤشرات املعتمدة منحى تصاعديا على 
العموم رغم الجائحة لكن ال ترقى إلى الطموح املنشود.

قطاع التربية الوطنية أوال :

أما بخصوص امليزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية فإننا نشيد 
بامليزانية املرصودة برسم السنة املالية 2021، التي تعكس االهتمام 
املتزايد بهذا القطاع االستراتيجي باعتباره أولوية وطنية، حيث انتقلت 
ميزانيته من 55،6 مليار درهم سنة 2016 إلى أزيد من 72 مليار درهم 
سنة 2021، مع تخصيص 17 ألف منصب مالي جديد، في ظل األزمة 
اإلجمالي  العدد  ليبلغ  الجائحة،  بسبب  العمومية  املالية  تعرفها  التي 
منصب، ضمنها  ألف   102 الوطنية  التربية  بقطاع  املالية  للمناصب 
الوزارة  تاريخ  في  مرة  ألول  ستخصص  السنة،  هذه  منصب   2000

للملحقين االقتصاديين والتربويين

وبنفس النفس اإليجابي ال يفوتنا أن نؤكد على تميز هذه الوالية 
التعليم، والتي عمرت  الخاصة برجال ونساء  امللفات  بحل عدد من 
التربوية،  اإلدارة  وأطر  التاسع،  السلم  أساتذة  ملف  وأبرزها  طويال، 
بإيجاد الحلول املالئمة  النظامين، غير أن الحكومة مطالبة  وضحايا 

لبعض امللفات العالقة

ومع كل هذه املنجزات التي تم تحقيقها ال زالت املنظومة التربوية 
في  متكافئين  غير  فاملغاربة  الفرص،  تكافؤ  إشكالية  تعاني  الوطنية 
الوصول إلى التعليم: تعليم خاص وتعليم عام، تعلم اللغات، الفضاءات 

التربوية، خاصة في العالم القروي وبعض املناطق الحضرية الهشة.

للقانون  والتنظيمي  التشريعي  املخطط  تنزيل  في  اإلسراع  ولعل 
اإلطار، قد يساعد في معالجة العديد من الثغرات واألعطاب التي تعاني 

منها املنظومة، وبالتالي ضمان استدامة اإلصالح.

ثانيا: قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

حيث  تصاعديا  مسارا  عموما  أخذت  القطاع  هذا  في  املؤشرات 
بذلت جهود لتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي ودعم التمدرس 
و  رقمنتها  و  واستمرار  للطلبة  املقدمة  الخدمات  وتحسين  الجامعي 
مواصلة الدعم االجتماعي من خالل إصالح نظام املنح وتوسيع سلتها 
الطاقة  من  الرفع  بمواصلة  الجامعي  للسكن  الولوج  توسيع  وكذا 
الصحية  التغطية  وتوسيع  الجامعية  واألحياء  للمطاعم  االستيعابية 
للطلبة. إننا نثمن ما تحقق من تطور في مقاربة النوع بالتعليم العالي 
وتحقيق املناصفة في صفوف الطلبة. ورغم الجهود الحثيثة لالرتقاء 
متطلبات  مع  ومالئمتها  العالي  التعليم  مخرجات  لتحسين  بالجودة 
بعجلة  وربطه  مردوديته  من  والرفع  العلمي  البحث  ودعم  التنمية، 

التنمية فإن األثر امللحوظ مازال دون املستوى املطلوب.

خاصة أن األعداد املتصاعدة للطلبة تجعل الوزارة منهكة إليجاد 
املشكورة  مجهوداتها  على  يهيمن  وبالتالي  العالي  بالتعليم  لها  مقاعد 
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هاجس الكم على حساب الكيف في ظل جامعة تعرف أزمة بنيوية 
مزمنة وإرث ثقيل، تزيده استفحاال طبيعة املحيط املفتقر القتصاد 

ومجتمع املعرفة.

وإذ نسجل توالي إحداث املؤسسات الجامعية فإننا ندعو الوزارة 
إلى احترام املادة 12 من القانون اإلطار التي تنص على إحداث أحرام 
جامعية تتوفر فيها الشروط املالئمة للتعلم والتكوين، والتأطير والبحث، 
مندمجة  بيئة  خلق  أي  والرياضية  والثقافية  االجتماعية  والخدمات 

مفيدة للتحصيل العلمي وترشيد املوارد وعقلنتها

ونستغل هذه الفرصة لدعوة الوزارة إلى مواجهة إشكاالت بعض 
املؤسسات التي تعيش مشاكل بنيوية مزمنة وعدم وترك الحبل على 
املؤسسات  معضالت  ملواجهة  والجرأة  بالخبرة  التسلح  بل  الغارب، 

الجامعية وتجويد التكوين بمدارس املهندسين.

وجب  اختالالت  هناك  للحسابات  األعلى  املجلس  تقارير  حسب 
الوقوف عليها وتفعيل مبدأ ربط املسؤولية باملحاسبة

كما أن ما يتواتر عما تشهده مباريات توظيف األساتذة الجامعيين 
من محسوبية وزبونيه يشكل مذبحة للكفاءات و حرمانا للتعليم العالي 
من الخبرات الجيدة يستوجب إصدار مرسوم جديد يقر منهجية تضمن 
النزاهة في انتقاء األستاذ املناسب في التخصص املناسب والضروري 
لجودة التكوين و تلبية الحاجات امللحة للجامعة في عالقتها باملحيط. 
في نفس اإلطار ندعو إلى فتح مناصب مالية أكثر للدكاترة الشباب الغير 

املوظفين في هكذا مباريات.

ثالثا: قطاع التكوين املنهي

نشيد باملشروع االستراتيجي الكبير املتمثل في مدن املهن والكفاءات، 
والذي سيشكل نقلة نوعية في تنويع وتطوير العرض التكويني، وهو األمر 
الذي يستلزم ربط املسارات والشعب التكوينية بالخصوصيات املجالية 

والسوسيو اقتصادية لجهات وأقاليم اململكة.

كما ندعو الوزارة إلى تدارك التأخير الذي عرفه مسار تلقين الدروس 
التي توقفت طيلة فترة الحجر الصحي، خصوصا لبعض  التطبيقية 
التكوينات التي تعتمد في تلقينها على األشغال التطبيقية باملؤسسات 

التكوينية

رابعا: قطاع الثقافة

نسجل أن قطاع الثقافة هو أخطر من قطاع التعليم الذي يستحوذ 
على نسبة أعلى من ميزانية الدولة، بحيث يستفيد التعليم من 30 في 
املائة من امليزانية بينما ال يستفيد قطاع الثقافة إال من 0.3 في املائة 
من امليزانية وهذا أمر مجحف. فاإلنسان قد يستغني في عدة ميادين 
معرفية عن التعليم في أفق التعليم الذاتي واملنزلي الذي قد يخفف عن 
كاهل الخدمة العمومية لكن الثقافة يستحيل أال تبقى يوما ما خدمة 
عمومية، فأوروبا تقاتل اليوم على قوتها وجبروتها من أجل االستثناء 

الثقافي.

والثقافة  للغات  األعلى  املجلس  قانون  على  املصادقة  نثمن  وإذ 
املغربية خالل هذه الوالية فإننا ندعو إلى تفعيل كل مكونات هذا املجلس 
وعلى الخصوص أكاديمية محمد السادس للغة العربية كما نص على 
ذلك البرنامج الحكومي. كما نثمن مبادرة تحيين قانون أكاديمية اململكة 
ونتطلع أن يشكل ذلك سبيال ملزيد من العطاء واإلشعاع. في نفس اإلطار 
ننوه باملصادقة على قانون تفعيل الطابع االلزامي لألمازيغية وندعو إلى 

حسن التنزيل في اآلجال املحددة.

رغم كل الجهود املبذولة فليس مسموحا أن يبقى قطاع الثقافة 
على الوضع التي هو عليه مهمش بموارد بشرية ومالية محدودة وبوزير 

تتنازعه ثالثة قطاعات وهو ما يجعل أداء الوزارة دون املأمول

لهذا ندعو في فريق العدالة والتنمية إلى تغيير العقليات بطريقة 
جذرية، في تدبير قطاع الثقافة، وذلك لالستفادة مما يتيحه التطور 
التكنولوجي واالليكتروني. إذ أن تغيير العقلية البيروقراطية، سيوفر 
للوزارة من ميزانيتها املحدودة، نسبة ال ُيستهان بها، من خالل االستثمار 
في اإلنتاج الفني على حوامل اليكترونية وتسويقها عبر مواقع التواصل 
النزيه  التنافس  االجتماعي وغيرها، وفق دفاتر تحمالت جديدة تفتح 
والشفاف بين الفنانين وامللحنين واملثقفين على املضمون، والتنافس 
أو  برمجيات  املناسبة على شكل  اإلليكترونية  الحوامل  على صياغة 

تطبيقات.

سنوات  خمس  في  الثقافة  قطاع  في  ثورة  إحداث  يمكن  وبهذا 
بربع ميزانية الوزارة، إذا تم االنتقال جذريا إلى الصيغ االليكترونية، 
الثقافية  فالصناعة  والفنانون.  واملثقفون  األدباء  ينتجه  وبمضمون 
واملنتوج الثقافي املغربي يعاني من ضعف فرض الذات واالستقالل عن 
الدعم وخروجه الى الواقع والتفاعل مع الزبناء، فالدعم بهذه الصيغة 

هو بمثابة عائق بنيوي تتخلله اختالالت كثيرة.

خامسا: قطاع االتصال

بالرغم من التطور الحاصل على مستوى قنوات االعالم العمومي 
إال أنها ال تزال تعاني من تحديات واختالالت عديدة منها: التنزيل السليم 
للمقتضيات القانونية، وتحدي الحفاظ على السيادة الوطنية الرقمية 

التي يجب أن تكون على رأس أولويات الوزارة

لهذا ينبغي إعادة النظر في النموذج االقتصادي للمقاولة االعالمية 
الصحفية، فاألزمة االقتصادية التي تعاني منها شركة »صورياد دوزيم« 
ما هي إال نموذجا على غياب نموذج اقتصادي يحترم املؤسسة االعالمية 

ويهيكلها.

ونطالب من هذا املنبر بضرورة إخراج القطب السمعي البصري 
صورياد  وشركة  املغربية  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  للشركة  املوحد 
دوزيم الذي تأخر لـ 15 سنة بدون مبررات، على اعتبار أن هذا اإلدماج 
سيمكن من توحيد الجهود و«سنكون أكثر نجاعة في تطبيق امليزانية 
وأكثر نجاعة في تنزيل دفتر التحمالت« وهو ما سينعكس على املنتوج 
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الوطني الذي سيحترم معايير الجودة ويحترم كرامة املغاربة في املنتوج 
السمعي الذي يقدم إليه.

كما نستغرب التأخر في إخراج عقد برنامج الذي ينظم العالقة بين 
البصري،  السمعي  االتصال  متعهدي  مختلف  وبين  الوصية  الوزارة 
فجميع مساطر الدعم التي تقدم لقنوات املشهد السمعي البصري تعتبر 

جميعها خارج القانون ألنه ال يوجد إطار قانوني ينظمها..

الحقيقي واالهتمام  املال  الرأس  الحفاظ على  إلى ضرورة  وندعو 
باملوارد البشرية بالقنوات العمومية التي تعاني من وضعية وبيئة عمل 
غير سليمتين، باإلضافة إلى غياب الشفافية والحكامة في االنتاجات 
االنتاجات  تفوق  الخارجية  االنتاجات  األحيان  بعض  في  نجد  حيث 

الداخلية.

مدعخالت فريق عألصرية وعملعرصرة ملنرقشة علجزء عيبر 1 
من مشروع قرنون عملريلة

اقم 65.27 يلسنة عملريلة 2721

)مسلمة إيكت7ونلر يلرئرسة(

مشروع قانون املالية لسنة 2021

مناقشة الـميزانيات الفرعية للقطاعات التابعة للجنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس 
النواب ملناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للقطاعات التابعة للجنة 

العدل والتشريع وحقوق اإلنسان.

قطاع حقوق اإلنسان: أ.-.

مع  التعاطي  في  الحكيم  التدرج  نهج  اختاَر  قد  الـمغرب  كان  إذا 
املسألة الحقوقية بكل جرأٍة وتبّصٍر، حيث تعتبر تجربة هيئة اإلنصاف 
 عن اإلرادة الصادقة في التوجه الحثيث نحو 

ً
 قويا

ً
واملصالحة تعبيرا

لكرامته  والـُمهينة  باإلنسان  الحاطة  املمارسات  الكلي مع كل  القطع 
املتأصلة، حيث نعتز في حزب األصالة واملعاصرة وفريقه النيابي بكون 
التوصيات  أن  عتبر 

َ
ون لنا،   

ً
فكرية  

ً
مرجعية ل 

ّ
تشك الهيئة  ُمخرجات 

الوجيهة الصادرة عنها، التي حرص دستور 2011 على دسترتها، ساهمت 
في إغناء التجربة املغربية في مجال العدالة االنتقالية.

جاعٍة في مسارِه الشاق والطويل 
ُ

وإذا كان املغرب قد خطا خطواٍت ش
من أجل توطيِد أسس دولة الحق والقانون، وأر�سى ألجل ذلك بنياٍت 
 
َ
مؤسساتية صلبة، معززة بترسانة من النصوص التشريعية، واتخذ

في مجال مالءمتها مع املواثيق الدولية قرارات جريئة، فإن هذا الـمسار 
لترسيخ  املعلنة  الدولية  اإلرادة  عاكس 

ُ
ت حكومية  بممارسة  َيصطدم 

حقوق اإلنسان.

ومن منطلق إيماننا الراسخ وقناعتنا املتأصلة بأن حقوق اإلنسان 
 
ً
منظومة مترابطة ال يطالها التجزيء، فإن الحكومة قد راكمت رصيدا

في انتهاك الحقوق والحريات ال ُيضاهيها في ذلك أحد، وهو األمر الذي 
بلغ ذروته منذ إعالن حالة الطوارئ الصحية، حيث مّست اإلجراءات 
املغاربة؛ فعلى مستوى  أوجه حقوق  أعلنتها مختلف  التي  والقرارات 
الحق في الصحة ما فتئ فريق األصالة واملعاصرة ينّبه إلى ضعف بنية 
 عن اختفاء مجموعة من 

ً
االستقبال الصحية واالستشفائية، فضال

األدوية األساسية من الصيدليات، وهو الواقع الـمّر الذي عّرته جائحة 
كورونا.

أما بخصوص الحق في التعليم فإن التدابير التي أعلنتها الحكومة 
 بمبدأ املساواة في التعليم، حيث إن مجموعة 

ً
 جوهريا

ً
مست مساسا

لـم  والبوادي  القرى  مستوى  على  واملتعلمين  املتعلمات  من  كبيرة 
يستطيعوا متابعة دروسهم عن بعد؛ أما بخصوص الحق في الشغل، 
 على 

ً
فإن تسريح العامالت والعمال وضرب الحقوق النقابية كان شاهدا

استهداف الحقوق االقتصادية للمغاربة.

إن صون الحقوق وحماية الحريات وتحصين املكتسبات يتطلب 
 عن اإلرادة القوية، التوفَر على ترسانة متكاملة من النصوص 

ً
فضال

القانونية، إذ يكت�سي مشروع القانون رقم 10.16 القا�سي بتغيير وتتميم 
 قصوى، حيث نسجل 

ً
مجموعة القانون الجنائي في هذا الباب أهمية

أنه ظل يراوح مكانه منذ مدة طويلة، وهي مناسبة نشدد فيها الدعوة 
 عن ضرورة اإلسراع بإحالة 

ً
إلى ضرورة التسريع باملصادقة عليه، فضال

مشروع قانون املسطرة الجنائية ومشروع قانون املسطرة املدنية على 
مجلس النواب، وترتيب اآلثار الدستورية بخصوص القانون التنظيمي 
رقم 86.15 املتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية 
 للزمن 

ً
قانون، والقانون رقم 38.15 املتعلق بالتنظيم القضائي، صونا

التشريعي من الهدر الذي بات غير مقبول.

ب.-. قطاع العدل:

 مبدأ الحق في املحاكمة العادلة بكثيٍر 
َّ

إذا كان دستور 2011 قد َحـــف
من الضمانات، وإذا كانت الحضورية والتواجهية والشفهية تشكل أحد 
أبرز مبادئها الكونية، فإن اعتماد املحاكمة عن ُبعد منذ إعالن حالة 
هيئة  أن  منطلق  املذكورة، من  باملبادئ  أخّل  قد  الصحية  الطوارئ 
ُن قناعتها بناًء على حضوِر مختلف األطراف ومشاركتهم  ّوِ

َ
ك

ُ
املحكمة ت

الفعلية في أطوار املحاكمة، وَبسطهم للروايات والوقائع واألدلة والحجج 
في تعددها وغناها وتنّوعها.

ل خرق حقوق الدفاع أحد السمات الجوهرية للمحاكمات 
ّ
لقد شك

عن بعد، فالـمتهم لـم يتسن له االطالع على محضر الجلسة، وهو حٌق 
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مَّ حرمانه من املؤازرة الفعلية 
َ
حفظُه له املساطر املعمول بها، كما تـ

َ
ت

.
ً
 قانونيا

ً
 ومعيبة

ً
 دستوريا

ً
للمحامي، وهو ما يجعل املسطرة برّمتها باطلة

لقد كان من باب أولى أن تتعامل الوزارة الوصية مع املوضوع بتبصٍر 
وحكمٍة، وأن تحرَص على التقدم بمشروع قانون يكّيف املحاكمات عن 
بعد مع قواعد املسطرة الجنائية، وُيضفي عليها الغطاء القانوني الالزم، 
وهو ما كنا في فريق األصالة واملعاصرة سنتجاوُب معه باملرونة املطلوبة، 

 للقوانين الجاري بها العمل.
ً
 لقواعد الدستور، واحتراما

ً
َصْونا

ت.-. قطاع العالقات مع البرملان:

تتأسس  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين  العالقة  كانت  إذا 
على روابِط التوازن والتعاون وفاًء ملنطوق الفقرة الثانية من الفصل 
 في احترام هذا املبدأ 

ً
األول من الدستور، وإذا كان البرملان ال يّدخر جهدا

تعبر عن  الحكومة ما فتئت  الدستوري واالنضباط ملقتضياته، فإن 
إرادة معاكسة، وهو ما تجلى في العناصر الخمس التالية:

: إذا كان البرملان يتفاعل بكل مسؤولية مع مختلف املبادرات 
ً
أوال

بدي أي 
ُ
الحكومية، السيما التشريعية منها، فإن السلطة التنفيذية ال ت

ذكر في التفاعل مع أوجه املبادرات البرملانية املختلفة، حيث إن 
ُ
جدية ت

 مازالت تراوح مكانها، 
ً
مقترحات القوانين التي تجاوز عددها املائتي نصا

 أن الوالية التشريعية العاشرة قد شارفت على االنتهاء.
ً
علما

أما التفاعل مع مقترحات القوانين التنظيمية، فيبدو أنه أمٌر غير 
مطروح البتة على جدول عمل الحكومة، رغم أن الرسالة السامية التي 
وجهها صاحب الجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا إلى املشاركين 
في الندوة الدولية بمناسبة تخليد الذكرى الخمسون إلحداث البرملان 
الدستوري  النقاش  حسمت  قد   ،2013 نونبر   25 بتاريخ  املغرب  في 
والقانوني في هذا الباب، وأقرت بأحقية البرملانيين في التقدم بمقترحات 

قوانين تنظيمية.

نثير  حيث  الدستور،  مع  متعارضة  قوانين  مشاريع  تقديـم   :
ً
ثانيا

في هذا الصدد مشروع القانون رقم 46.19 املتعلق بالهيئة الوطنية 
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي اعتبره الرأي االستشاري 
للمجلس األعلى للسلطة القضائية، والرأي االستشاري للمجلس الوطني 
 مع 

ً
لحقوق اإلنسان، بناًء على طلِب فريق األصالة واملعاصرة، متعارضا

ين�سئ هيئة قضائية موازية  القانونية، من منطلق كونه  املقتضيات 
للقضاء األصلي.

: التأخر في إحالة عدٍد من مشاريع القوانين التي التزمت الحكومة 
ً
ثالثا

بها في برنامجها، وعلى رأس ذلك: التعهد بمالءمة التشريع الحالي املتعلق 
بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور، واإلطار القانوني الخاص 
بالتشاور العمومي، ومشروع القانون املتعلق بالعاملين في مجال العمل 

املدني التطوعي، وتحيين التشريع املتعلق بالتماس اإلحسان العمومي.

: نسجل في فريقنا أن الحكومة تصّر على جعل البرملان آخر 
ً
رابعا

محطة لها في التفاعل مع القضايا اآلنية واملستجدة، فالقضايا التي 
تكون موضوع نقاٍش عمومّيٍ تتجاوب معها الحكومة بعَد أن تكوَن تلك 

القضايا قد أصبحت غير ذي موضوع.

والنواب،  النائبات  أسئلة  مع  التفاعل  بخصوص  أما   :
ً
خامسا

باعتبارها من صميِم وظيفتهم الرقابية، فحّدث وال حرج، حيث إنه 
منذ إعالن حالة الطوارئ الصحية على سبيل املثال لـم يتلق نائبات 
 على مئات األسئلة الكتابية حول 

ً
ونواب فريق األصالة واملعاصرة جوابا

القضايا التي تشغل َباَل املواطنات واملواطنين.

مشروع قانون املالية لسنة 2021

مناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنة البنيات األساسية 
والطاقة واملعادن والبيئة

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة بمجلس 
النواب، ملناقشة امليزانيات الفرعية التابعة لقطاعات لجنة البنيات 
بخصوص  فريقنا  نظر  وجهة  إلبداء  واملعادن،  والطاقة  األساسية 
التوجهات واالختيارات التي رسمتها القطاعات الحكومية املعنية من 

خالل ميزانياتها الفرعية.

فيما يخص الطاقات املتجددة، نسجل التقدم املحرز في هذا املجال 
بفضل الرؤيا امللكية الحكيمة، والتي تفرض على الحكومة إعادة النظر 
في وتيرة عملها البطيء، الذي يحد من توظيف بلدنا لإلمكانيات الطبيعية 
االستثمارات  من  والرفع  وريحية،  شمسية  طاقة  من  بها  يزخر  التي 
املخصصة للبحث العلمي في هذا املجال، وأيضا تدارك التأخر في إصدار 

النصوص التنظيمية املرتبطة بالقانون املنظم للنجاعة الطاقية.

واستعمال  ودعم  تشجيع  في  وزارتكم  بطء  أيضا  نسجل  كما 
الطاقات املتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية في ضخ مياه السقي 
الفالحي،  املنتوجات  تثمين  وحدات  وتشغيل  الفالحية  الضيعات  في 
شأنه  من  الفالحي  القطاع  في  النظيفة  الطاقات  استخدام  فتعميم 
تقليص استعمال الطاقة التقليدية، وخاصة غاز البوتان املدعوم من 
في  العامة، كما سيساهم  امليزانية  يثقل كاهل  املقاصة مما  صندوق 
خفض تكاليف اإلنتاج وزيادة هوامش الربح وهو ما من شأنه أن يحقق 

التنمية املستدامة.

ال تزال فواتير املاء والكهرباء تثير موجة غضب واسعة لدى األسر 
املغربية، وذلك بعدما تفاجأ العديد من زبناء شركات التوزيع بفواتير 
مضاعفة ال تتناسب حجم االستهالك وال أسعار البيع الحقيقية التي 
تقرها الدولة، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تقوم الحكومة بإيجاد 
حلول واقعية لألسر ذات الدخل املحدود واملتضررة من جائحة كورونا، 
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عمدت الشركات الوصية إلى الرفع من هذا العبء والزيادة فيه.

إهمال  كذلك،  بأسف  نسجل  فإننا  باملحروقات،  يتعلق  فيما 
وهذا  للبالد،  الطاقي  األمن  ضمان  ألهمية  اكتراثها  وعدم  الحكومة 
واضح من خالل عدم احترامها لتطبيق التشريعات املتعلقة باملخزون 
كثير من  في  يصل  االحتياطي  فاملخزون  اإلستراتيجية،  واالحتياطيات 
الحاالت داخل نفس السنة، إلى مستويات حرجة ال تتعدى 10 أيام 

بالنسبة لبعض الشهور.

التي  واإلضرابات  فاالحتجاجات  النقل،  قطاع  يخص  فيما  أما 
يخوضوها مهنيو النقل بالعديد من مناطق اململكة تشكل دليال واضحا 
على املشاكل املتراكمة داخل هذا القطاع الحيوي بالنسبة لالقتصاد 
سياسات  وضع  يتطلب  الذي  األمر  واملواطنات،  وللمواطنين  الوطني 

عمومية جديدة في مجال النقل بشتى أنواعه.

ال تزال الشبكة الطرقية الوطنية تشكو من خصاص مهول، بحيث 
يالحظ غياب العدالة املجالية بين جهات اململكة، إذ ال تزال العديد من 
املناطق املعزولة في حاجة إلى مسالك طرقية بسيطة يمكن أن تربطها 

بمحيطها.

أما قطاع املاء، فإن بالدنا، التي حباها هللا بموقع استراتيجي بين 
واجهتين بحريتين وأجرى فيها األنهار والعيون، تعاني جل مناطقها حاليا 
من الجفاف وشبح العطش، فتراجع صبيب املياه في األنهار ومنسوب 
املياه في السدود واالستهالك املفرط للفرشة املائية كلها عوامل يدفع 
في  املصنعين  أرضه وحتى  في  والفالح  بيته  في  البسيط  املواطن  ثمنها 

معاملهم.

مشروع قانون املالية لسنة 2021

مناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنة التعليم والثقافة 
واالتصال

السيد رئيس مجلس النواب املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة بمناسبة 
مناقشة مشروع قانون املالية لسنة 2021، في الشق املتعلق بامليزانيات 

الفرعية للقطاعات التابعة للجنة التعليم والثقافة واالتصال.

يأتي مشروع القانون هذا في ظرفية استثنائية تمر بها بالدنا والعالم 
أجمع، بسبب تف�سي فيروس كورونا، الذي كانت له تداعيات كبيرة على 

كافة القطاعات واملجاالت ومناحي الحياة عامة ببالدنا.

فعلى مستوى قطاع التربية والتكوين؛ بعد تف�سي جائحة كورونا 
أصبحت منظومتنا التربوية أمام ضرورة االنتقال من الطرق التقليدية 
في التعليم )التعليم الحضوري(، إلى إيجاد حلول مبتكرة لتجاوز تبعات 

وآثار هذه الجائحة، فتم اعتماد خيار اعتماد التعليم عن بعد لتفادي 
ضياع املوسم الدرا�سي.

لكن هذه املبادرة لم تنجح لعدة أسباب، من بينها عدم تكافؤ فرص 
أن نسب  إذ  بعد،  التعليم عن  الحصول على مضامين  في  املتعلمين 
التالميذ والطالب الذين تابعوا الدروس واملحاضرات عن بعد لم تتجاوز 
 لم تستطع الوصول إلى 

ً
نسبة %50، مما يعني أن هناك نشرائح مهمة

دروس التعلم عن بعد، إما بسبب الفقر والهشاشة االجتماعية أو بسب 
عدم توفر تقنيات التواصل الحديثة )حاسوبأ هواتف ولوحات ذكية، 

شبكة إنترنت.( كما هو شأن بعض األسر في البوادي.

بالنسبة لقطاع التكوين املنهي الذي كان يفترض فيه أن يكون رافعة 
استراتيجية ومسارا واعدا لتيهئ الشباب لولوج سوق الشغل واالندماج 
التوجيهات  من  الرغم  فعلى  االختالالت،  من  العديد  توجد  املنهي، 
امللكية السامية لتأهيل عرض التكوين املنهي وتنويعه وتحديث املناهج 
البيداغوجية، إال أن هذا القطاع ال يزال يعاني العديد من املشاكل 
لعل أبرزها مشكل البطالـة فـي صفـوف خريجـيه، التي ال تـزال أعلـى مـن 
املعـدل املسـجل فـي صفـوف نظرائهـم مـن خريجـي التعليـم العـام، وهو ما 
يلزمنا بضـرورة تعزيـز آليـات التوجيـه والتركيـز علـى جـودة التكويـن الـذي 

يوفـره هـذا القطـاع أكثـر مـن التركيـز علـى طاقتـه االسـتيعابية.

نسجل أن امليزانية املخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 
غير كافية لتحديد األهداف املسطرة، وذلك ِبَناء على تحليل املؤشرات 
وإشكالية العرض البيداغوجي وتحديد املسالك املعتمدة، إضافة إلى 

غياب الحكامة في تدبير هذا القطاع.

العاطلين،  من  أفواجا  تخرج  املغربية  الجامعات  أصبحت  لقد 
فحسب تقرير رسمي %70 من خريجي الجامعات عاطلون، مما يطرح 
سؤال تناسب التكوينات والتخصصات املوجودة بالجامعات مع سوق 

الشغل.

أفضل  تصنيف  في  متأخرة  مراتب  في  أن جامعاتنا موجودة  كما 
الجامعات في العالم برسم السنة الجامعية 2019-2020 الذي شمل 
أزيد من ألفي جامعة، بناء على جودة هيئة التدريس وجودة التعليم، 
باإلضافة إلى جودة املنشورات وطبيعة البحوث، األمر الذي يؤكد أن 
قرارات  اتخاذ  وتتطلب  مقلقة جدا،  باملغرب  العالي  التعليم  وضعية 
جريئة وصارمة، إن كنا فعال نسعى إلى تجاوز هذا الوضع، وننافس على 

احتالل مراتب متقدمة.

ال نختلف معكم في بعض القرارات التي اتخذتموها من قبيل إغالق 
املؤسسات التربوية والجامعات للحد من تف�سي الوباء، ونتفق أنها كانت 
الوسيلة الوحيدة حينئذ ألننا لم نكن على بينة تماما من تأثيرات وتبعات 
هذا الوباء بشكل واضح، لكن ال بد لنا من التذكير بأن الوضع الذي 
وصلت إليه منظومة التربية والتكوين اليوم هو نتيجة لقصور رؤية 

الحكومات املتعاقبة في مجال تطوير التعليم بصفة عامة.
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جائحة  بداية  منذ  حقيقية  انتكاسة  الثقافة  قطاع  عرف  لقد 
القطاع، وخصوصا  الجائحة بشكل كبير على  أثرت هذه  إذ  كورونا، 
في مجاالت املسرح واملوسيقى والتشكيل، إثر توقف تنظيم العروض 
الصحية،  الطوارئ  حالة  فرض  بسبب  الفنية،  واملعارض  املباشرة 
والحجر الصحي، الذي شكل عائقا أمام تنظيم العديد من التظاهرات 

الثقافية والفنية.

لقد تضررت حوالي 1100 مقاولة عاملة في هذا القطاع، منذ قرار 
إلغاء جميع التظاهرات شهر مارس املا�سي، كما أن اآلالف من املشتغلين 
في مجال املهن الحرة املرتبطة بالقطاع؛ من الفنانين والتقنيين وغيرهم 
من املهنيين، ممن يشكلون منظومة اإلبداع واإلنتاج الثقافي، وجدوا 
أنفسهم عاطلين عن العمل بسبب هذه األزمة، مما أثر بشكل كبير على 

دخلهم املادي.

الحياة  الستئناف  ومحددة  واضحة  استراتيجية  وضع  يجب  لذا 
فهذه  حاليا،  بها  املعمول  االحترازية  التدابير  وفق  ببالدنا  الثقافية 
األنشطة تلعب دورا مهما في مّد اإلشعاعات الحضارية خارج الحدود، 
اإلبداعية  الظواهر  وتأصيل  الشعوب،  بين  الثقافي  التعاون  وتعزيز 
باالنفتاح على اآلخر، ومتابعة مستجدات اآلداب والفنون حول العالم.

يعاني قطاع االتصال من عدة اختالالت ومشاكل تعيقه عن القيام 
بدوره كامال في املجتمع، على الرغم من أهميته باعتباره قطاعا ذي عمق 
استراتيجي حقيقي، وآلية من اآلليات الرئيسّية واملهمة لتأطير الرأي 
العام الوطني، وأحد املجاالت املهمة لقياس درجة ديمقراطية املجتمع 

انطالقا من حرية التعبير.

فالوزارة ال تمتلك رؤية واضحة لقطاع اإلعالم واالتصال على املدى 
املتوسط واملدى البعيد، لذا فإننا نطالبكم بإنصاف هذا القطاع من 
خالل وضع وتنفيذ برامج استثنائية للدعم، حيث أصبح من الضروري 
على الحكومة الرفع من هذا الدعم، وتوسيع قاعدة املستفيدين منه، 
وإعادة النظر في املعايير التي يوزع على أساسها، مع ضرورة مراجعة 
النموذج اإلعالمي السائد والقيام بمراجعة شاملة لالختيارات اإلعالمية 
املتبعة حتى اآلن، إلعادة االعتبار لقطاع يعتبر في دول أخرى قطاعا 

استراتيجيا وذو أهمية قصوى.

مشروع قانون املالية لسنة 2021

مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات التابعة للجنة املالية 
والتنمية االقتصادية

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

يطيب لي باسم فريق األصالة واملعاصرة، أن أشيد باألجواء اإليجابية 
التي سادت أشغال لجنة املالية والتنمية االقتصادية، بمناسبة مناقشة 

امليزانيات الفرعية التابعة لها برسم السنة املالية 2021، والتي تميزت 
بالتفاعل اإليجابي بين مختلف األطياف السياسية، كما أتوجه بالشكر 
ملكتب اللجنة على حسن تدبيره، وملوظفي مجلس النواب على جديتهم 

وإخالصهم على أداء الواجب.

مسؤولية  بكل  مناقشتها  على  فريقنا  حرص  اإلطار،  هذا  وفي 
كمعارضة بناءة تمارس النقد وتطرح البدائل املمكنة وتثمن املكتسبات 
متى ُوجدت، بعيدا كل البعد عن املزايدات السياسية العقيمة التي ال 

تزيد املواطن إال نفورا من السياسة.

تم   2021 املالية  للسنة  املالية  قانون  مشروع  أن  نسجل  بداية 
بسبب  ومقلق  صعب  واجتماعي  اقتصادي  وضع  ظل  في  إعداده 

التداعيات املرتبطة بجائحة كوقيد 19 وتوالي سنتين من الجفاف.

ونستهل هذه املداخلة بالتطرق للميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة، 
وللتذكير، وكما السنة املاضية، لم نتوصل بالوثائق التي تخض هذه 
امليزانية برسم السنة املالية 2020، فهذه السنة كذلك لم نتوصل بها 
إال في يوم املناقشة، األمر الذي لم ُيسعفنا في اإلملام بجميع املعطيات 
الحكومة،  لرئاسة  تابعة  وهيئة  مؤسسة  عشرين  بحوالي  املتعلقة 
العليا  والهيئة  العلمي،  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  كاملجلس 
لالتصال السمعي البصري، ومجلس الجالية املغربية بالخارج، ومجلس 

املنافسة، واملرصد الوطني للتنمية البشرية .... إلخ.

كنا نود الوقوف على مدى مساهمة هذه املؤسسات والهيئات في 
استراتيجي  تصور  وفق  والبرامج  االستراتيجيات  من  مجموعة  تنفيذ 
اإلنعاش  كوكاالت  بعضها،  وأن  سيما  ال  التنمية،  في  دورها  يحدد 
أصبحت  واألقاليم،  بالعماالت  واالجتماعية  االقتصادية  والتنمية 
تتداخل مع االختصاصات املخولة للجهة كجماعة ترابية، كما أن بعض 
هذه الشركات التابعة لرئاسة الحكومة استفادت من زيادة في رأس 
مالها رغم افتقادها للنجاعة والفعالية واملردودية؛ كالشركة الوطنية 
لدراسة املضيق، ناهيك عن ارتفاع أجور املكلفين بمهمة التي بلغت 
52.330.000 درهم، في حين يعاني قطاع الصحة والتعليم من خصاص 

مهول في االعتمادات املخصصة لهما.

ندعو إلى تنزيل توصيات وآراء املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 
واملندوبية السامية للتخطيط، وهي مناسبة لإلشادة بالدور الحيوي 
للمندوبية في إعداد تقارير وبحوث ودراسات ذات بعد بنيوي، سواء منها 
السنوية أو الفصلية أو الشهرية على أسس علمية وباستقاللية وتجرد 
تام، وكذا من خالل تحيين املعطيات واملؤشرات اإلحصائية وإعداد 
اإلحصاء  مستوى  على  سواء  الظرفية،  وتحليل  الوطنية  الحسابات 
ونفقات  االستهالك  الوطني حول  البحث  أو  والسكنى  للسكان  العام 
أو  املقاوالت  لدى  االقتصادية  البنيات  الوطني حول  أوالبحث  األسر 
البحث الوطني حول القطاع غير املنظم، وكذلك إنجاز دراسات توقعيه 
ومستقبلية وسوسيو اقتصادية وديمغرافية، دون إغفال مهمة تكوين 
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األطر في مجاالت اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي وعلوم املعلومات،

وفي نفس السياق، نثمن مجهودات املجلس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئي، وأهمية آرائه في التوجهات العامة لالقتصاد الوطني والتنمية 
املستدامة، وتيسير ودعم التشاور بين الفرقاء االجتماعيين واملساهمة 
في بلورة ميثاق اجتماعي، وكذا ما يدليه من آراء استشارية للحكومة 

والبرملان بمجلسيه.

واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  يكون  أن  هو  األمل  كل  واألمل 
والبيئي، كما عهدناه، في املوعد من أجل املساهمة في إعداد املعطيات 
البحوث والدراسات التي تفيد مختلف الفاعلين، على الصعيد الوطني 
في مختلف ميادين ظروف املعيشة والصحة والتعليم والبطالة والفقر 

والهشاشة والفوارق االجتماعية واملجالية.

نثمن  فإننا  النواب،  ملجلس  الفرعية  بامليزانية  يتعلق  فيما  أما 
مجهودات مكتب وإدارة مجلس النواب، كما نشيد بالحصيلة املشرفة 
للمجلس سواء على مستوى التشريع أو املراقبة أو تقييم السياسات 
منصبا   20 أن تخصيص  ونعتبر  البرملانية،  والديبلوماسية  العمومية 
املحوي  الدور  مع  يتناسب  ال   2021 املالية  قانون  مشروع  في  ماليا 

للمجلس.

وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزارة  الفرعية  امليزانية  يخص  وفيما 
اإلدارة، فيجب أن نعترف بمحورية الدور املنوط بها وال سيما في هذه 

الظرفية الصعبة التي تفرضها أزمة جائحة كورونا، وخاصة:

التسريع بتنزيل خطة إنعاش االقتصاد الوطني وتسخير كل  .-
اإلمكانيات لتوطيد املجهود املالي االستثنائي الذي تم اإلعالن عنه في 
خطاب العرش األخير للحفاظ على مناصب الشغل وإدماج القطاع غير 

املهيكل.

التنزيل السريع لآلليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية  .-
لتدخالت صندوق محمد السادس لالستثمار.

- التنزيل األمثل لتمكين الشباب من الولوج ملصادر التمويل، من 
خالل إعطاء دينامية جديدة لبرنامج »انطالقة« الذي يحظى بالعناية 
امللكية السامية، مع اإلعفاء من الضريبة على الدخل ملدة 24 شهرا، 
بالنسبة لألجور التي ستصرف للشباب الذين سيتم توظيفهم للمرة 

األولى، شريطة أن تكون عقود عملهم غير محددة األجل.

- تعزيز مثالية الدولة وعقلنة تدبيرها من خالل اإلسراع بتفعيل 
العام،  للقطاع  عميق  إصالح  بإطالق  السامية  امللكية  التوجيهات 
ومعالجة االختالالت الهيكلية للمؤسسات واملقاوالت العمومية، قصد 
تحقيق أكبر قدر من التكامل واالنسجام في مهامها والرفع من فعاليتها 

االقتصادية واالجتماعية.

كما نؤكد على تحسين آليات ولوج املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة 
وتفعيل  الضمان،  مساطر  تبسيط  خالل  من  للتمويل  واملتوسطة 

توصيات املناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، وتفعيل ميثاق الالتمركز 
اإلداري، وتبسيط املساطر اإلدارية، وتسريع الرقمنة، وإصالح نظام 

الوظيفة العمومية.

مشروع قانون املالية لسنة 2021

مناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات التابعة للجنة الخارجية 
والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمين في الخارج

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار 
تدخل  التي  الوزارية  القطاعات  ملختلف  الفرعية  امليزانيات  مناقشة 
ضمن اختصاص لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون اإلسالمية 

واملغاربة املقميمين بالخارج، برسم السنة املالية 2021.

بداية، نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا للدور الكبير الذي تلعبه القوات 
املساعدة  والقوات  الوطني  واألمن  امللكي  والدرك  امللكية  املسلحة 
والوقاية املدنية، في مواجهة تف�سي جائحة كورونا وفي ضمان سالمة 
وأمن بلدنا، ونتمنى لهم التوفيق في تنزيل استراتيجية التطعيم ضد 
فيروس كورونا املستجد، التي أعطى جاللة امللك محمد السادس نصره 
هللا تعليماته من أجل إطالقها خالل األسابيع املقبلة، كما نتمنى طبعا 

التوفيق لكافة القطاعات املعنية بتنزيل هذه االستراتيجية.

إن فئة العسكريين املنتميين إلى الدرجات الوظيفية الدنيا تعاني من 
ضعف وهزالة األجور التي تتقاضاها مقارنة مع حجم التضحيات التي 
تقدمها لوطنها، وهي في حاجة إلى مزيد من االهتمام والعناية من أجل 
تحسين وضعيتها االجتماعية، إضافة إلى تحسين معاشات العسكريين 
أفنى زهرة  أن يجد جندي،  املقبول  يعقل ومن غير  املتقاعدين، فال 
شبابه في خدمة الوطن، نفسه في وضعية اجتماعية جد هشة، وأال 

يتجاوز راتب التقاعد الذي يتقاضاه 1500 درهم.

املادية  الظروف  جميع  توفير  بضرورة  نطالب  أخرى،  جهة  ومن 
أجل  من  امللكية  املسلحة  القوات  ألفراد  واللوجستيكية  واملعنوية 

تمكينهم من القيام بأدوارهم األمنية بالشكل املطلوب.

أما فيما يخص قطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية، فسنبدأ حديثنا 
الدينيين،  واملرشدين  األئمة  وضعية  بتحسين  باملطالبة  كذلك  فيه 
فاألجور التي تتلقاها هذه الفئة جد ضعيفة وغير حافظة لكرامة املرء، 
وهي أقل بكثير من الحد األدنى لألجور املعمول به طبقا للقوانين الجاري 

بها العمل.

األئمة  فئة  تعد  والتي  بالدنا،  في  الدينية  املنظومة  نجاعة  إن 
على ضرورة  باألساس  ترتكز  األسا�سي،  محورها  الدينيين  واملرشدين 



عدد.118–11.ربيع الثاني.1442  )27.نونبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7198  

لهذه  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  قانوني يضمن  إطار  إحداث 
الفئة، لتكون قادرة على تنزيل السياسة الدينية بما يضمن سالمة األمن 

الروحي والوحدة املذهبية.

جائحة  ظل  في  لوزارتكم،  التواصلية  السياسة  الوزير،  السيد 
فيروس كورونا املستجد، كانت ضعيفة جدا ومحدودة ومحتشمة، في 
حين أن الشارع املغربي كان بحاجة إلى خطاب تواصلي سلس ومرن، 

يالمس البعد الديني لديه، خاصة بعد قرار إغالق املساجد.

وبالحديث عن قطاع الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 
للخطوات  الشديدة  إدانتنا  عن  نعبر  أن  بد  ال  الخارج،  في  املقيمين 
الجبهة  ميليشيات  عليها  أقدمت  قد  كانت  التي  الخطيرة  االستفزازية 
الصحراء  في  للكركرات  العازلة  املنطقة  في  »البوليساريو«  الوهمية 
املغربية، من جهة أولى؛ وعن اعتزازنا، من جهة ثانية، بخطوة وقرار 
إلى وضع حزام أمني ألجل تأمين  قواتنا املسلحة امللكية التي عمدت 
تدفق السلع واألفراد عبر املنطقة العازلة للكركرات، بعد أن التزمت 
الجهود  أمام استنفاذ كل  النفس. ولكن  بأكبر قدر من ضبط  بالدنا 
الدبلوماسية إلعادة األمور إلى وضعها الطبيعي، لم يكن لقواتنا املسلحة 
خيار آخر سوى التحرك من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن 

هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل املدني والتجاري.

كما نعبر عن اعتزازنا الشديد بالنجاحات الدبلوماسية التاريخية 
لبالدنا في ملف قضية الصحراء املغربية، والتي توجت بافتتاح مجموعة 
من الدول اإلفريقية والشقيقة لقنصليات لها في أقاليمنا الجنوبية، وهو 
ما أثار حفيظة أعداء وحدتنا الترابية، الذين شرعوا في محاولة استفزاز 
قواتنا املرابطة على الحدود بطرق أشبه ما تكون بتلك التي يستخدمها 

فطاع الطرق والعصابات اإلجرامية الخارجة عن القانون.

كما نثمن قرار مجلس األمن رقم 2548، الصادر في 30 أكتوبر 2020 
والقا�سي بتمديد والية بعثة »املينورسو« سنة إضافية، حيث أشاد 
القرار بمبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع اإلقليمي بالصحراء املغربية، 
وكرس الجزائر كطرف رئي�سي في املسلسل السيا�سي حول الصحراء؛ وهو 
ما شكل انتصارا دبلوماسيا صارخا على أعداء وحدتنا الترابية، الذين 
حاولوا جاهدين، عن طريق الدفع بالجبهة الوهمية في اتجاه التحرك 
الحكم  إقرار  عدم  أجل  من  املتحدة  األمم  على  الضغط  العسكري، 

الذاتي كحل سيا�سي وحيد للنزاع املفتعل.

وفي هذا اإلطار، نعلن عن استعدادنا وتجندنا، كمواطنين ومناضلين 
في صفوف حزب األصالة واملعاصرة، وراء القائد األعلى لقواتنا املسلحة 
امللكية جاللة امللك محمد السادس نصره هللا، للدفاع عن وحدتنا 

الترابية والبحرية بكل ما أوتينا من حزم وقوة.

لكن هذه النجاحات الباهرة لدبلوماسيتنا املغربية، ال تعفينا من 
إثارة بعض املالحظات التي ينبغي التركيز عليها وإيالءها اهتماما أكبر، 

من قبيل:

ـ ملف املغاربة العالقين خارج أرض الوطن الذين عانوا من مشاكل 
جمة بسبب تف�سي جائحة كورونا، حيث لم تعمد الوزارة الوصية إلى 
فتح قنوات التواصل الدائم واملستمر مع هذه الفئة والتحرك الحثيث 
بغاية بحث وإيجاد السبل والحلول ملشاكلهم، علما أن مغاربة العالم 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  كبير  بدور  يضطلعون  فتئوا  ما 
والثقافية لبلدهم، رغم الصعوبات التي تعترضهم في بلدان االستقبال.

ومن جهة أخرى، وقع املغرب ما يزيد عن ألف اتفاقية شراكة مع 
عدد هام من دول القارة السمراء، لكن هذا االنفتاح الذي كان بمبادرة 
التنزيل، ولذلك  في  من صاحب الجاللة لم تواكبه رؤية استراتيجية 
يتحتم على الدبلوماسية الوطنية أن تفتح هذا الورش بتقوية البعثات 
االقتصادية املغربية بالخارج، من ناحية الكم والكيف، ألجل املساهمة 
جدد  وزبناء  أسواق  واستكشاف  الخارجية،  االستثمارات  جلب  في 
وتقوية الحضور في املناطق ذات األولوية االستراتيجية وخاصة بالقارة 

السمراء.

مشروع قانون املالية لسنة 2021

مناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنة القطاعات اإلنتاجية

السيد الرئيس املحترم؛

السيدات والسادة والوزراء املحترمون؛

السيدات السادة النواب املحترمون؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق األصالة واملعاصرة، في إطار 
مناقشة امليزانيات الفرعية التابعة للجنة القطاعات اإلنتاجية برسم 
لتبليغ  مواتية  فرصة  ونحسبها   ،  2021 املالية  السنة  املالي  القانون 
أعضاء الحكومة بما يخالج صدورنا وصدور املواطنين من هواجس 
وتطلعات، وكذلك آراء ووجهات نظر قائمة أساسا على النقد البناء 

وطرح البدائل، بعيدا عن أية مزايدات.

كبدت  متتاليتين  ظاهرتين  السنة  هذه  الفالحي  القطاع  عرف 
الفالحين خسائر مهمة، األولى هي توالي مواسم الجفاف وعدم انتظام 
التساقطات املطرية، والثانية متعلقة بتف�سي فيروس كورونا، الذي شل 
حركة املعامالت التجارية في األسواق داخل وخارج املغرب، فضال عن 
فرض اتخاذ تدابير احتياطية بإلغاء املعارض واملهرجانات الفالحية لهذه 
السنة، ولكن القانون املالي لسنة 2021 لم يأت بحلول واضحة لهذا 
القطاع، وهذا ما يجعلنا نتساءل ما إن كان هذا القطاع خارج املعادلة 

املالية للحكومة؟

واليد  الصغار  للفالحين  االلتفات  الحكومة  على  يفرض  الواجب 
للمغاربة  الغذائي  األمن  على  يسهرون  الذين  هم  فهؤالء  العاملة، 

ويضمنون تموين األسواق بالخضر والفواكه واللحوم...

، إذ 
ّ
إن الحكومة مطالبة اليوم بتنفيذ التوجيهات امللكية السامية

ينبغي أن يفتح النقاش من جديد مع املؤسسات املصرفية والبنكية 
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التي أبانت عن تعامالت سلبية تجاه املقاوالت من خالل اعتماد مساطر 
ناهيك عن كون قروض ضمان  وبطيئة وغير مشجعة، هذا  معقدة 

أوكسجين ال تعدو أن تكون مجرد شعار بالنسبة للمقاوالت.

نثمن ما تحقق في املغرب الرقمي وكذا ما تمت مراجعته بخصوص 
اتفاقيات التبادل الحر التي تضرر بسببها اقتصادنا الوطني، وال زلنا 
نضمن  حتى  الضرائب  قيمة  في  الزيادة  بدل  أوسع  مراجعات  ننتظر 

شراكة رابح رابح.

نحن كممثلي األمة، نعتبر أنه من واجبنا الدفاع والتصدي للقرارات 
املخالفة واملتعارضة ملا تقرر داخل االجتماعات واللقاءات التي تمت 
ِديِنَن 

َ
تحت إشراف لجنة اليقظة االقتصادية، غير أنه ما تلقاه الزبناء امل

للبنوك بقروض هو مغاير لهاته التعليمات واإلجراءات، حيث إن جل 
اثنين،  خيارين  بين  الزبون  فيها  ِيُر 

َ
خ

ُ
ت عقود  تيهئ  إلى  البنوك سارعت 

راماٍت عن التأخير، والتي تصل أحيانا 
َ
وائَد وغ

َ
 ف

َ
ة

َ
كالهما َيْعَتِمُد ِإَضاف

إلى نسبة %4، وهي بذلك تأخذ بيسراها ما قدمته يمناها، في ضرب 
صارخ ملبدأ التضامن الوطني، فأين نحن السيدة الوزيرة، من تطبيق 
وتنفيذ التعليمات والتوجيهات امللكية السامية الصارمة؟ أين نحن من 

تطبيق قرارات لجنة اليقظة االقتصادية؟

على  الطلب  سينخفض  تعلمون  وكما  الجوي،  النقل  بخصوص 
رحالت النقل الجوي ب%38 مقارنة مع السنة الفارطة، أي ما يقارب 
دوال،  مليون   728 ب  مقدرة  مداخيل  وفقدان  مسافر  مليون   4,9
.وحسب هذه املعطيات ، فالقطاع يسير نحو املجهول فهل من حلول 

إلنقاذ النقل الجوي؟

قطاع السياحة يرتبط بالضرورة بقطاع الصناعة التقليدية الذي 
الزلنا  لذا  منكوبان،  قطاعا  يعلن  ويكاد  القلبية  السكتة  على  شارف 
نصر على التفاتة خاصة لهذه الشريحة الهشة التي تصون توارث تراث 

الوطن وحضارته فضال عن دورها االقتصادي.

مشروع قانون املالية لسنة 2021

مناقشة امليزانية الفرعية للقطاع التابعة للجنة الداخلية

السيد الرئيس املحترم؛

السيد الوزير املحترم؛

يشرفني أن أتدخل، باسم فريق األصالة واملعاصرة في مناقشة  .-
امليزانية الفرعية لكل من قطاعي الداخلية وإعداد التراب الوطني، برسم 
سنة 2021، علما أن هذه امليزانيات تأتي في خضم ظروف استثنائية 

تجتازها بالدنا بسبب تف�سي وباء كورونا.

-. وبما أن املدة الزمنية املخصصة إللقاء هذه الكلمة ال تسمح 
لنا بالتفصيل في كل ما يهم هذين القطاعين اللذين يحظيان بأهمية 

بالغة، فإننا سنقتصر فقط على إبداء املالحظات التالية :

فيما يتعلق بقطاع الداخلية : .•

لكافة  واالحترام  والتقدير  الشكر  بعبارات  نتوجه  بداية،   .-
بمختلف  األمنية  واألجهزة  الترابية  والجماعات  باإلدارات  العاملين 
أصنافها، على املجهودات االستثنائية التي قامت بها منذ إعالن حالة 
الطوارئ الصحية ملواجهة تف�سي جائحة كورونا، وال زالت تقوم بها لحد 

اآلن بكل تفان ونكران ذات.

هذا  بها  يضطلع  التي  واملركزية  الطالئعية  لألدوار  وبالنظر  .-
القطاع الحيوي على املستويات االقتصادية واالجتماعية واألمنية، فإننا 
نعتبر أن امليزانية املخصصة لهذا القطاع غير كافية ملواجهة التحديات 
والرهانات امللقاة على عاتقه، لكن يبقى األمل معقود على االستمرار 
في حسن تدبير هذه النفقات ونجاعتها، مع التركيز على األولويات التي 

أفرزتها هذه الظرفية االقتصادية واالجتماعية الصعبة.

لالتمركز  الداخلية  قطاع  تفعيل  بإيجابية،  نسجل  وإذ  .-
اإلداري، انسجاما مع الجهوية املتقدمة، فإننا ندعو باقي مكونات الفريق 
الحكومي إلى االنخراط الفعلي والجاد واملسؤول في نفس السياق، وذلك 
بغاية تمكين مجالس الجماعات الترابية من أداء مهامهم على الوجه 

األمثل في إطار ربط املسؤولية باملحاسبة.

الثالثة  املرحلة  تنزيل  في  اإلسراع  يتعين  ذلك  مع  وباملوازاة  .-
من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي من شأنها أن تساهم في 
محاربة الهشاشة والفقر في الوسط القروي والجبلي، ومحاربة اإلقصاء 

االجتماعي بالوسط الحضري.

ولوج  وتسهيل  اإلدارة  رقمنة  تسريع  على  العمل  يجب  كما  .-
ودعم  املحدثة؛  الرقمية  البوابات  مختلف  إلى  واملواطنات  املواطنين 
الجماعات القروية التي ال تتوفر على إمكانيات ذاتية تؤهلها لالستجابة 
كافة  على  واملواطنين  املواطنين  من  لساكنتها  املتزايدة  للحاجيات 

املستويات.

في  املعتمدة  املعايير  في  النظر  إعادة  هذا فضال عن ضرورة  .-
القيمة  على  الضريبة  حصيلة  من  الترابية  الجماعات  حصة  توزيع 
املضافة، ومراجعة شاملة وجدرية لقانون الجبايات املحلية في اتجاه 
تحقيق العدالة في الجبايات املحلية وتنميتها وفي نفس التخفيف من 
معاناة العديد من املستثمرين املحليين الذين تأثروا كثيرا خالل جائحة 

كورونا.

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  قطاع  بخصوص  أما 
وسياسة املدينة

يواجه هذا القطاع إكراهات ومشاكل كثير زادت من حدتها تف�سي 
جائحة كورونا، خاصة على مستوى قطاع العقار بكل فروعه، ويمكن 

إيجازها فيما يلي :

إن جل البرامج التي اعتمدتها وزارتكم في مختلف املجاالت  .-
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متعثرة ولم تحقق األهداف املتوخاة منها ونذكر منها :

والسكن  درهم،   250000 بكلفة  االجتماعي  السكن  برنامج  .-
بالعالم القروي والجبلي؛

* برنامج السكن االجتماعي منخفض التكلفة؛

* برنامج إعادة تأهيل املباني اآليلة للسقوط؛

* برنامج إعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز والتأهيل الحضري؛

* برنامج سياسة املدينة؛

* برنامج السكن املوجه للطبقة املتوسطة؛

* برنامج السكن املعد للكراء؛

ومن جهة أخرى، نسجل عدد من املالحظات حول ما يلي :

تراعي  القروي  للعالم  شاملة  تنموية  مخططات  غياب  .-
خصوصية كل جهة، وغياب وثائق التعمير ومخططات التنمية؛

-. إشكالية تراخيص البناء بالعالم القروي، وإقامة التجزئات؛

قلة املهندسين املتخصصين في مجال البناء والعقار باملجالين  .-
القروي والجبلي، كما أن عددا كبيرا من املجاالت القروية ولحد اآلن لم 
تشملها بعد تصاميم تؤطرها )تصاميم النمو(، في الوقت الذي تعرف 
تعميرية مهمة  الصاعدة توسعا ودينامية  فيه هذه املجاالت واملراكز 

ستساهم ال محالة في اقتصاد بالدنا.

واالختصاصات  واملهام  القانوني  اإلطار  في  النظر  إعادة  - ضرورة 
املوكلة للوكاالت الحضرية والحرص على توزيعها جغرافيا؛

بالرفض على هذه  واملعاصرة  في فريق األصالة  لذلك، سنصوت 
امليزانيات.

مشروع قانون املالية لسنة 2021

مناقشة مشاريع امليزانيات الفرعية للقطاعات االجتماعية

السيد الرئيس املحترم؛

السادة الوزراء املحترمون؛

السيدات والسادة النواب املحترمون؛

يشرفني أن أتدخل باسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة مشاريع 
امليزانيات الفرعية املدرجة ضمن لجنة القطاعات االجتماعية برسم 
السنة املالية 2021 التي تأتي في سياق وضع اقتصادي واجتماعي صعب 
سواء  استراتيجية  بأدوار  الدولة  قيام  ضرورة  يستدعي  مما  ومقلق، 
اقتصادية أو اجتماعية السيما في ظل األزمات، من خالل ضمان تقديم 
الخدمات العمومية وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية االجتماعية.

أوال: قطاع الصحة:

اننا نسجل بارتياح واعتزاز كبيرين األدوار الهامة لرجال ونساء  .-
الصحة في مواجهتهم للوباء، إن ما حققته املنظومة الصحية ببالدنا، 
منذ بداية انتشار الوباء إلى اليوم، ال يمكن بأي حال من األحوال، أن 
يحجب النقائص التي تشوبها والتحديات التي تعترضها، حيث يعرف 
القطاع اختالالت هيكلية وبنيوية تجعل من الحق في الصحة الذي أقره 
الدستور بعيد التحقق لفئات وملناطق جغرافية عدة، فالزال القطاع 
الصحي دون مستوى حاجيات وانتظارات املواطنين، وهو ما لن تستطع 
امليزانية املخصصة للقطاع، رغم الزيادة الهزيلة، في معالجته سواء على 

مستوى املوارد البشرية أو التجهيزات واملعدات.

إن تدبير هذا القطاع في زمن جائحة كورونا كان بعيدا عن  .-
ربط  مبدإ  تطبيق  وجب  لذا  الشريفة،  واملنافسة  الشفافية  معايير 

املسؤولية باملحاسبة املفتقد في هذا القطاع.

ثانيا: قطاع الشباب والرياضة

يعتبر هذا القطاع من القطاعات التي تعكس الفشل الذريع للحكومة 
نتيجة تعاقب الوزراء واملسؤولين اإلداريين، فرغم الدور املوكول للقطاع 
في عملية التأطير والنهوض بوضعية الشباب والرياضة، كما أن نجاعة 
برامجه باتت مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت م�سى، وذلك بالنظر إلى ما 

شابها من انحرافات واختالالت.

•. ففي املجال الريا�سي الحظنا غياب تصور واضح واستراتيجية 
املادي  التأهيل  قوامهما  الرياضة،  بقطاع  للنهوض  ومتكاملة  شاملة 
الالزمة  والتجهيزات  الضرورية  التحتية  البنيات  وتوفير  والبشري، 

ملمارسة سليمة وعلمية ملختلف األنواع الرياضية؛

ففي مجال الشباب نتأسف لتعثر تنزيل االستراتيجية الوطنية  .•
في االعداد دون مراعاة  للشباب، حيث أخذت زمنا طويال  املندمجة 
حجم التكلفة الكبيرة التي تتجلى في إهدار الزمن السيا�سي وأثر ذلك على 

شبابنا.

في مجال الطفولة نسجل ما يلي: .•

*غياب إطار قانوني منظم لعملية التخييم؛

*خصاص كبير في تأهيل روض األطفال؛

في مجال الشؤون النسائية: .•

*معالجة مشكلة االنتشار غير املتكافئ للنوادي النسوية عبر التراب 
الوطني مع ضرورة إعادة النظر في الخدمات التي تقدمها للمستفيدات، 

وهنا نجدد دعوتنا لتسوية وضعية األطر العاملة بهذه النوادي.

ثالثا: قطاع الشغل واإلدماج املنهي

•. يعتبر قطاع الشغل واإلدماج املنهي من القطاعات االستراتيجية 
التي راهنت عليها الحكومة للتخفيف من حدة البطالة وتعزيز سوق 
الشغل ببالدنا، غير أن الواقع امللموس يظهر اإلخفاق الكبير للحكومة في 
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هذا الورش، لذا نسجل امتعاضنا من النتائج السلبية التي حققها هذا 
القطاع، ونؤكد على ضرورة احترام مقتضيات مدونة الشغل بما فيه 
التصريح اإلجباري بكل األجراء باملقاوالت واملهن الحرة السيما من طرف 

املسؤولين.

رابع: قطاع األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية

والهشاشة الزالت  الفقر  من  يعانون  الذين  األشخاص  نسبة  إن 
مرتفعة ومقلقة خاصة في صفوف الشباب والنساء وفي العالم القروي 
والدولية،  الوطنية  التقارير  من  العديد  تضمنته  ما  وهو  والجبلي، 
ويكشف بجالء أن محاربة الفقر ليست من أولى أولويات الحكومة، مما 
يهدد االستقرار االجتماعي للبلد، وال يفي بااللتزامات الدولية لبلدنا في 

هذا املوضوع.

- إن وضعية املسنين باتت جد مقلقة، حيث أنهم يعانون في صمت 
وانعدام  أطباء متخصصين  وغياب  الصحية  التغطية  غياب  في ظل 
املسنين،  رعاية  دور  عليها  تنبني  التي  واملقومات  األساسية  الشروط 
نظرا للتعثر الغير املبرر في تنزيل قانون مؤسسات الرعاية االجتماعية 
65.15 الذي اليزال ال يزال تواجهه اكراهات على أرض الواقع، لتأخر 
إصدار املراسيم التنظيمية الخاصة به، وهو ما نعتبره في فريق األصالة 
بينما  عليها  صادقت  التي  التشريعية  للمؤسسة  إهانة  واملعاصرة 

الحكومة تتلكأ وتفرمل تنزيل هذه القوانين؛

- أما األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة فالزالوا يدفعون ثمن 
فشل البرامج الرسمية في هذا املجال، لغياب التنسيق بين القطاعات 
الحكومية املعنية، إن االهتمام بهذه الفئة ليس برا وال إحسانا، وإنما 
هو حقهم الدستوري، ال�سيء الذي ال يتم ترجمته على أرض الواقع في 
ظل غياب املواكبة واملصاحبة وغياب مراكز االستقبال السيما بالبوادي 
والقرى، كما نسجل بأسف التأخر الحاصل في إعداد قانون للدعم 
االجتماعي الخاص بهم والبطء املسجل في وضع نظام جديد لتقييم 

اإلعاقة.

فقد  سلبية،  اجتماعية  كظاهرة  التشرد  ظاهرة  وبخصوص   -
أصبحت قنبلة موقوتة تهدد تماسك املجتمع، في ظل تناميها املضطرد 
خاصة بين األطفال، وغياب سياسة وإرادة حكومية واضحة ملعالجة 

اإلشكالية.

بناءة،  وطنية  كمعارضة  مسؤولية  وبكل  االعتبارات،  هذه  لكل 
وانسجاما مع مبادئنا واختياراتنا نصوت بالرفض على هذه امليزانيات.

مدعخلة فريق عيتجما عيدستواي ملنرقشة علجزء عيبر 1 من 
مشروع قرنون عملريلة
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)مسلمة إيكت7ونلر يلرئرسة(

مداخلة فريق التجمع الدستوري

خالل مناقشة امليزانيات الفرعية

املندرجة في اختصاص لجنة القطاعات اإلنتاجية

برسم السنة املالية 2021

تقدم بها السيد النائب صابر الكياف

السيد الرئيس،

السيدات والسادة والوزراء،

السيدات والسادة النواب،

مناقشة  في  أتدخل  أن  الدستوري  التجمع  فريق  باسم  يشرفني 
امليزانيات الفرعية للقطاعات اإلنتاجية، في إطار املناقشة والتصويت 
على مشروع قانون املالية لعام 2021، وأحصر تدخلي في النشاطات 
االقتصادية املرتبطة بقطاع الفالحة والصيد البحري واملياه والغابات، 
والرقمي،  األخضر  واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة  الصناعة  وقطاع 

فضال عن قطاع السياحة والنقل الدولي .

إن هــــذه القطاعات تمثل نحــــو نصف االقتصاد املغـربي، وتساهم 
بأكثر مـــن %50 من الناتج الوطني اإلجمالي الخام، إن هذه القطاعات 
اإلنتاجية والخدماتية، هي أكبر ُموفر لفرص الشغل في املدن واألرياف/ 

العالم القروي/. وهي املصدر الرئيس للعملة الصعبة.

الغذائي،  األمن  في  املستقبلي  الرهان  يقع  القطاعات  هذه  وعلى 
الصاعدة والدول  الدول  إلى مصاف  الصناعي، واالرتقاء  واالستقالل 
الصناعية الجديدة بما يعزز مكانة اململكة، وريادتها اإلقليمية املغاربية 

والقارية اإلفريقية.

رق مختلفة 
ُ
وبقدر مناعتها في مواجهة تداعيات أزمة وباء كوفيد 19 بط

ومتباينة، وتوفير االكتفاء الوطني من املواد الفالحية والغذائية، فإن 
تسريع وثيرة االنتعاش االقتصادي للخروج بأقل الخسائر من تداعيات 
األزمة، يتطلب جهودا إضافية، تقع على عاتق القطاعات اإلنتاجية 
اإلستراتجية، التي يقوم عليها رهان االقتصاد املغربي في العقد املقبل 
وهّي: »الجيل األخضر الفالحي«، و«تسريع اإلقالع الصناعي«، وتطوير 

»االقتصاد األزرق السياحي«.

وفي هذا اإلطارُ نثمن توقيع 17 اتفاقية صناعية بقيمة 857 مليون 
درهم لتشجيع اإلنتاج الصناعي الوطني.

إننا في فريق التجمع الدستوري نعتقد أن هذه االتفاقيات، هي 
مدخل مهم لتفعيل«بنك املشاريع« التي تضم الئحة تتجاوز 427 طلبا 
استثماريا صناعيا، من شأنه تعويض جزء من الصادرات، قيمتها بنحو 
34 مليار درهم .. تم االتفاق على تعويض ثلثها حتى اآلن أي نحو 11 مليار 
درهم، ولنا في تجربة تصنيع الكمامات واألجهزة التنفسية، ما يؤكد 

قدرة بالدنا على االستفادة من عالم ما بعد كورونا.
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الصناعة  قطاع  استعادة  كبير  بارتياح  نسجل  السياق  هذا  وفي 
العمال واملستخدمين على  93 % من  التشغيلية، ومحافظة  عافيته 
الخارجية،  األسواق  على  وتأثيرها  األزمة  تداعيات  رغم  وظائفهم، 

وشركائنا التقليديين في االتحاد األوروبي .

السيد الرئيس

وإن  العالم،  مستقبل  هي  كما  املغرب  مستقبل  هي  الفالحة  إن 
الذاتي  االكتفاء  وتأمين  كورونا،  زمن جائحة  في  القطاع  هذا  صمود 
واألمن الغذائي، في أصعب مرحلة يمر منها االقتصاد الوطني واالقتصاد 
العالمي، دليل على نجاح الرهان، الذي حققه مخطط املغرب األخضر 
من مضاعفة  بالدنا  مكن  ما  وهو  12 سنة.  منذ  املختلفة  وانجازاته 
اإلنتاج الفالحي، وتحقيق االكتفاء الذاتي في اغلب الزراعات باستثناء 
الحبوب. كما ساعد املخطط األخضر في تطوير سالسل إنتاج جديدة، 
الفالحين،  مداخيل  تحسين  في  ساهمت  مرتفعة،  قيمة  فائض  ذات 

ومضاعفة القيمة املضافة، رغم توالي سنوات الجفاف.

ونسجل هنا تحسن الدخل الفالحي ب 66 %، وإحداث 48 مليون 
يوم شغل إضافي بفضل مخطط املغرب األخضر، وتضاعف الصادرات 
الفالحية التي قاربت 40 مليار درهم خالل موسم 2019-2020، رغم 

األزمة والجفاف.

ونتطلع إلى تنزيل وتفعيل برامج استراتيجية الجيل األخضر 2020/ 
2030، الذي سيمكن من خلق طبقة وسطى في العالم القروي عبر 
التأهيل املنهي، وتعميم الرعاية االجتماعية لنحو 700 ألف أسرة قروية، 

وإبراز جيل جديد من املستثمرين الفالحين الشباب.

كما نتطلع أن تظل الفالحة قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
وأن تتضاعف صادراتها إلى 60 مليار درهم، وترفع قيمتها من الناتج 
املحلي اإلجمالي إلى 250 مليار درهم أي ضعف ما هو مسجل حاليا، 
رغم التحديات املرتبطة بالتغيرات املناخية، التي كانت بالدنا سباقة إلى 
مواجهتها، عبر سياسات السدود قبل خمسين سنة، والتي تتعزز اليوم 
بسياسة تحلية مياه البحر واستخدام الطاقات املتجددة، بما ُيقوي 
مكانة االقتصاد األخضر وحماية البيئة، واملصادر الطبيعية والغابوية، 

والحياة البرية والبحرية.

السيد الرئيس

والتجارة  البحري والصناعة  الفالحة والصيد  كانت قطاعات  إذا 
قد صمدت في وجه األزمة وتداعيات الجائحة، فان قطاع الصناعة 
السياحية لم تصمد في وجه الوباء، وسجلت خسائر تراوحت بين 50 إلى 
70 % في خدمات الفنادق واملطاعم والنقل الجوي والسياحي، وُمنظمي 

الندوات واملؤتمرات والحفالت.

ثمن مخطط دعم وإنعاش قطاع السياحة 2020-2022 املوقع 
ُ
ون

في إطار لجنة اليقظة االقتصادية، لتظل السياحة قاطرة اقتصادية 

وإشعاعا ثقافيا موفرا للشغل في بالدنا، التي زارها أكثر من 13 مليون 
سائح في عام 2019، جعلتها أول وجهة سياحية في إفريقيا وجنوب البحر 
سجل بارتياح تعهد الدولة تمديد منح تعويض 

ُ
األبيض املتوسط. كما ن

جزافي بقيمة 2000 درهم شهريا إلى نهاية العام الجاري للعاملين في 
القطاع .

إن السياحة قطاع استراتيجي بكل املعاني، ويجب على الحكومة 
دعمه والوقوف إلى جانبه لحين تجاوز األزمة ، ونتمنى أن يكون املوعد 

قريب.

ونتطلع أنُ يساهم اكتشاف لقاح ضد كوفيد19، واستعداد بالدنا 
بشرى  سامية-  ملكية  بتعليمات  املستهدفة،  الفئات  على  لتعميمه 
خالص سارة- للقطاع السياحي، ومجموع االقتصاد الوطني والدولي، 
والثقافية  االقتصادية واالجتماعية  استئناف حياتنا  يمكننا من  بما 

والرياضية والسياحية بشكل طبيعي .

ونتضرع إلى العلي القدير أن يرفع عنا هذا البالء ويحفظ بالدنا 
وملكنا وشعبنا ويحقق أهدافنا.والسالم عليكم

مدعخالت عيفريق عالستقاللي يلوحدة وعيتعرديلة ملنرقشة 
علجزء عيبر 1 من مشروع قرنون عملريلة

اقم 65.27 يلسنة عملريلة 2721

)مسلمة إيكت7ونلر يلرئرسة(

تدخل األخ احمد التومي في قطاعات الخارجية، الداخلية، العدل 
والسكنى

جلسة 2020-11-13

السيد الرئيس

نسجل باعتزاز كبير التقدم املتواصل في ترسيخ املكتسبات  .-
كما  الترابية  وحدتنا  قضية  بخصوص  الدولي  املنتظم  يؤكدها  التي 
2548 الذي يعكس بوضوح تزايد قناعة  تضمنها قرار مجلس االمن 
املنتظم الدولي بعدالة قضيتنا الوطنية األولى وجدية مبادرة الحكم 
الذاتي ألقاليمنا الجنوبية املسترجعة تحت السيادة املغربية الكاملة 
باعتبارها الخيار األنسب إليجاد حل سيا�سي واقعي ودائم لهذا النزاع 
املفتعل ويستجيب لتطلعات وانتظارات الساكنة الصحراوية في تدبير 

شؤونها، بكل حرية .

كما نندد بشدة باملمارسات االستفزازية التي يقوم بها كيان  .-
االلتفاف  بهدف  الكركرات  وبمعبر  العازل  الشريط  على  البوليزاريو 
على قرارات ومساعي األمم املتحدة الرامية الى إقرار االمن واالستقرار 
باملنطقة ملحاولة عرقلة السير الطبيعي بين املغرب والجارة موريتانيا، 
هذه  مواجهة  في  كاملة  مسؤوليتها  تحمل  الى  املتحدة  األمم  وندعو 

املمارسات املعاكسة لالتفاق الدولي.
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السيد الرئيس

نسجل  إذ   ، والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  في  إننا  .-
بإيجابية الجهود التي تقوم بها مصالح وزارة الداخلية، ونهجها القويم 
أشكال  مختلف  ملحاربة  واالستباقية  االحترازية،  األمنية  للسياسة 

التطرف، في اطار تفعيل االستراتيجية األمنية.

بشأن  توضيحات  تقديم  يقت�سي  الوبائي  الوضع  تنامي  إن  .-
تقييم املراحل األولى لحالة الطوارئ الصحية ومدى نجاعة اإلجراءات 
األمن  على سالمتهم، وضمان  واملحافظة  املواطنين،  لحماية  املتخذة 
تسجيل  تم  بعدما  والحريات،  للحقوق  احترامها  ومدى  الصحي، 

ممارسات منعزلة.

التي  والعشوائية  االنفرادية  القرارات  بأسف شديد  نسجل  .-
اتخذتها الحكومة لتدبير املرحلة في غياب أي تنسيق بين القطاعات 

الحكومية.

وانخراطها  الترابية،  الجماعات  مساهمة  بإيجابية  نسجل  .-
في مواجهة جائحة كورونا، رغم قلة وسائلها اللوجستيكية والبشرية، 
و  التوظيف،  توقف  أمام  الترابية  الجماعات  داخل  التأطير  وضعف 
ما يستدعي ذلك من ضرورة إعادة النظر في النظام األسا�سي ملوظفي 
كآلية  الوطني  اإلنعاش  دور  تعزيز  على  عالوة  الترابية،  الجماعات 

المتصاص البطالة وتشغيل اليد العاملة خاصة في ظل الجائحة.

يالحظ خالل فترة الطوارئ إضعاف دور الجماعات في تدبير  .-
املؤسسات  هذه  انشطة  تقيد  مذكرات  اصدار  خالل  من  املرحلة، 
املنتخبة، وتحد من نشاطها، وممارستها ملهامها، ضدا على مبدأ التدبير 
الحر املنصوص عليه في القوانين التنظيمية املنظمة للجماعات الترابية 

.

تقزيم دور الجماعات الترابية في تدبيرها املالي ، االمر الذي يؤثر  .-
سلبا على ترسيخ الديمقراطية املحلية.

السيد الرئيس

إذا كانت الديمقراطية املحلية تعتبر دعامة أساسية لتوطيد  .-
الديمقراطية السياسية، فال بد من استحضار أن هذه السنة تعتبر آخر 
سنة في الوالية التشريعية الحالية، لتكون سنة انتخابية بامتياز، وما 
يقت�سي ذلك من االستعدادات الالزمة الكفيلة بإنجاح هذه املحطة 

املتمثلة في االستحقاقات االنتخابية املقبلة من خالل :

ممارسات  مع  والقطيعة   ، حقيقية  سياسية  إرادة  توفر  .•
املا�سي، وهنا نشيد باملشاورات القبلية التي دعى اليها حزب االستقالل، 
ووجه مذكرة في املوضوع لرئيس الحكومة بمعية فرق املعارضة ، تكون 

كلمة الفصل في هذه القوانين االنتخابية داخل البرملان.

القانوني  االطار  تشكل  أن  قادرة  انتخابية  منظومة  اعتماد  .•
الكفيل بضمان انتخابات حرة ونزيهة، قادرة على افراز اغلبية منسجمة، 

معالجة  قادرة على  ومتجانسة،  قوية ومتضامنة  عنها حكومة  تنبثق 
الصعوبات واالختالالت املطروحة وتجاوز مظاهر االزمة وربح التحديات 
التي تقتضيها املرحلة ، بما يضمن ترسيخ االختيار الديمقراطي كإحدى 

ثوابت االمة.

نجدد التأكيد على ضرورة احداث الهيأة الوطنية املستقلة  .-
لالنتخابات كمؤسسة محايدة للسهر على العمليات االنتخابية.

وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية استكمال الورش الجهوي  .-
بمختلف تجلياته، وضرورة تجاوز الصعوبات واالكراهات التي تقف 
وراء التنزيل السليم للجهوية املتقدمة، بما يضمن تعزيز مبدأ التدبير 

الحر، واعمال الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن املحلي.

ان الوضعية الصعبة التي تعيشها ساكنة العالم القروي في  .-
ظل تداعيات الجائحة ومخلفات الجفاف تسائل السياسة القطاعية 
بشأن الصعوبات التي تعترض تنفيذ برنامج تقليص الفوارق املجالية 
ملكية  بتعليمات  اعتماده  تم  الذي  القروي،  بالوسط  واالجتماعية 
لم  البرنامج  هذا  آثار  مادامت   ،  -2013  2017 الفترة  خالل  سامية 
تنعكس إيجابا على ساكنة العالم القروي ، في مختلف املجاالت، بما 
الفوارق  تقليص  املعيشة،  الرفع من مستوى   ، الدخل  فيها تحسين 
والكهرباء،  الشروب  املاء  تعميم  املجالية،  والتفاوتات  االجتماعية 
واملسالك الطرقية، وغيرها من مقومات العيش الكريم ، إن أي اقالع 
اقتصادي ال يضمن أن يتحقق في غياب التنزيل الفعلي لإلصالح الحقيقي 
باملراكز الجهوية لالستثمار وميثاق املرافق اإلدارية وكذا القانون املتعلق 

بتبسيط املساطر اإلدارية.

السيد الرئيس

إن إعطاء البعد الدستوري للقضاء الذي تم االرتقاء به الى  .-
وتوطيد  والتنموي  الديمقراطي  البناء  تعزيز  بهدف  مستقلة  سلطة 
االستقرار االجتماعي، يسائل الحكومة عن التدابير املواكبة الستكمال 
القانون الجنائي  العدالة، بما فيها أساسا مجموعة  اصالح منظومة 
الذي الزال حبيس اللجنة النيابية املختصة أمام انقسام داخل األغلبية 
االلتزامات  قانون  املدنية،  املسطرة  الجنائية،  املسطرة  النيابية، 
من  وغيرها  للقضاء  املساعدة  للهيئات  املنظمة  القوانين  والعقود، 
األدوات القانونية التي تؤطر منظومة العدالة في أفق تمكينها من القيام 
وتحقيق  القانون  سيادة  في  املطلوب  الوجه  على  بها  املنوط  بالدور 
والحريات  الحقوق  حماية  في  القضاء  دور  وتقوية  العادلة  املحاكمة 
األساسية، خاصة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي ال ينبغي أن تحول 
دون تمكين املتقاضين من حقوقهم الدستورية كاملة، هذا باإلضافة 
الى اآلليات املتعلقة بنجاعة القضاء املتمثلة أساسا في تسهيل ولوج 
املتقاضين الى املحاكم وتحسين ظروف استقبالهم وكذا تحديث اإلدارة 
الرقمية  املحكمة  انجاز  خالل  من  التكنولوجي  وتطويرها  القضائية 
الرقمي  للتحول  التوجيهي  املخطط  تنزيل  خالل  من  حكامتها  وتعزيز 
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للعدالة تستجيب ملتطلبات العصر ومستلزمات املرحلة في ظل تنامي 
الوضع الوبائي.

كما أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق  .-
االنسان تسائل الحكومة عن مدى تنزيلها كورش كبير وكالتزام حكومي 

في آخر سنة من عمر الحكومة.

السيد الرئيس

تحت  الديني  للتأطير  نموذجا  أصبحت  قد  بالدنا  كانت  اذا  .-
القيادة الرشيدة ألمير املؤمنين، فأن التحديات املطروحة في هذا املجال 
تقت�سي تحصين هذه املكتسبات من خالل إعادة النظر في منظومة 
بأبعادها االجتماعية  الديني ملواكبة متطلبات املرحلة  اصالح الحقل 
والروحية واألمنية للحفاظ على سالمة عقيدة املواطنين وتعزيز امنهم 
أو  املساجد  تأهيل  أو  التكوين  أو  التأطير  الروحي سواء على مستوى 

العناية باألئمة والقيمين الدينين وتحسين وضعهم املادي.

إن أزمة السكن التي الزالت تؤرق املغاربة تسائل الحكومة  .-
املتوسطة  الطبقات  لدعم  املتخذة  اإلجراءات  عن  األخيرة  سنتها  في 
والضعيفة للحصول على السكن الالئق من خالل اإلنتاج 800.000 
وحدة سكنية ومعالجة 50 في املائة من 120.000 اسرة تعيش في دور 
الصفيح، برنامج السكن بالعالم القروي وغيرها من البرامج التي الزمت 
الحكومة بتنفيذها في أفق 2021 لضمان حق املغاربة الدستوري في 

السكن الالئق.

تدخل األخ عبد العزيز لشهب في مناقشة قطاعات الفالحة ، 
الصيد البحري والتجهيز والنقل والطاقة واملعادن

2020-11-13

السيد الوزير

ال شك أنكم استوعبتم حجم االضرار التي تكبدها القطاع  .•
الفالحي أرضا وانسانا، ليس فقط من جراء تداعيات جائحة كورونا، 
بل أيضا نتيجة توالي سنتين من الجفاف، االمر الذي يسائل السياسة 
من  الفالحين  بتمكين  الكفيل  االستعجالي  املخطط  عن  القطاعية 
تجاوز الوضعية الصعبة ومواجهة متطلبات املوسم الفالحي بعدما تم 
استثناء القطاع الفالحي من تداعيات جائحة كورونا واقصاء الفالحين 
الصغار منهم واملتوسطين واملهمشين بالعالم القروي من الدعم، والذين 
يمثلون 14 مليون يعتمدون على األنشطة الفالحية كمصدر عيشهم، 
مع العلم أنه ألول مرة لم تتخذ الحكومة إجراءات ملواجهة آثار الجفاف 
ومخلفاته، لضمان حد أدنى من مستوى معيشة الفالح ، في الوقت 
الذي أكد جاللة امللك على إعطاء الفالحة والتنمية القروية األهمية 
الالزمة ضمن عملية انعاش االقتصاد الوطني من حيث دعم صمود 
السنة  افتتاح  بمناسبة  برامجه  تنفيذ  وتسريع  الوازن  القطاع  هذا 
ملواجهة  املسقية  األرا�سي  بتوسيع  يتعلق  فيما  خاصة   ، التشريعية 

ظاهرة الجفاف التي أخذت طابعا مزمنا بعدما تقرر في ظل مخطط 
املغرب األخضر انتاج 60 مليون قنطار من الحبوب على األقل سنويا 
حتى في ظل الجفاف ، بينما لم نتعد 30 مليون قنطار في هذه السنة 
، األمر الذي يسائل السياسة القطاعية عن االكتفاء الذاتي الغذائي 
الذي كلف فاتورة املواد الغذائية املستوردة 39 مليار درهم، أي بزيادة 
24 % ، وكذا االستثمار األمثل ألرا�سي الجموع لضمان االندماج املنهي 

بالعالم القروي وخلق طبقة فالحية متوسطة.

إن هذه الوضعية التي تؤرق الفالحين وتدعو للقلق ، تسائل  .•
الحكومة :

آثار  ماذا قدمت الحكومة ملربي املاشية من دعم وملواجهة  .•
الجفاف بعدما اضطروا الى التخلص من القطيع بأثمان زهيدة ؟

ماذا قدمت الحكومة من دعم لساكنة العالم القروي التي  .•
القروية  التنمية  تعاني من االقصاء والتهميش بعدما فشل صندوق 
في مختلف املجاالت وتقليص  الساكنة  في تحسين وضعية  والجبلية 

الفوارق االجتماعية واملجالية ؟

أي دور للمخططات واالستراتيجيات الفالحية في الوقت الذي  .•
الزالت فيه بالدنا تعتمد بشكل أسا�سي على التساقطات املطرية بعدما 

فشلت سياسة الري وتهيئة املجال الفالحي؟

شعار  مجرد  التضامنية  الفالحة  تظل  أن  العار  من  أليس  .•
االستهالك في غياب مشاريع قادرة على تحسين دخل الفالحين الصغار 
التغول  سياسة  وتكريس  اإلنتاجية  قدراتهم  من  والرفع  واملتوسطين 
السياسات  قلب  في  يكون  أن  املفروض  من  كان  مجال  في  الليبرالي 

العمومية ويخضع تدبيره ملبادئ التضامن والتعاون والتكامل.

السيد الوزير

ان قطاع الصيد البحري الزال يعاني من تبعات السياسة الحكومية 
املطبوعة باالرتجال واالنتظارية وضعف الحكامة وغياب رؤية محددة 
والصعوبات  املشاكل  ومعالجة  القطاع  إلصالح  والوسائل  األهداف 

املطروحة املتمثلة أساسا في :

نيجة  والتقليدي  الساحلي  الصيد  منها  يعاني  التي  املشاكل  .•
عدم دعم أسعار املحروقات على غرار الصيد بأعالي البحار.

الضغط الضريبي الذي يثقل كاهل مهنيي الصيد التقليدي  .•
والساحلي

الصيادين  للبحارة  االجتماعية  للحماية  قانوني  إطار  غياب  .•
واملجهزين، يستجيب لخصوصية هذا القطاع.

البحري  للصيد  الوطني  املكتب  لدى  استراتيجية  أي  غياب  .•
لتثمين املنتجات البحرية وتشجيع استهالكها وتحديث وسائل اإلنتاج 

وتطوير شبكة التسويق امام محدودية دور هذه املؤسسة.
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•. مدى تحقيق األهداف املتوخاة من مخطط »اليوتيس« في 
غياب اي تقييم لحصيلة هذا املخطط الذي استنفد مداه .

السيد الوزير

الحكومة  استمرار  تؤكد  املالي  القانون  بسيطة ملشروع  قراءة  إن 
في تهميش العالم القروي ، من حيث مشاريع التزويد باملاء الشروب 
القروي،  النقل  معالجة  الطرقية،  التحتية  البنية  تحسين  والسقي، 
والفوارق  الفقر  قاعدة  توسيع  حيث  من  القروية،  الكهربة  تعميم 
االجتماعية واملجالية أمام فشل جميع البرامج املعتمدة لحد اآلن في 
تأهيل العالم القروي وتحسين دخل الساكنة، في الوقت الذي تتوفر 
فيه بالدنا على مؤهالت طبيعية قادرة على تعزيز التنمية البشرية املحلية 

املستدامة بما فيها املعادن كالفوسفاط والثروات البحرية.

تدخل النائبة األخت سعيدة أيت بوعلي

في جلسة 2020-11-13

السيد الرئيس؛

اذا كانت بالدنا قد اجتازت بنجاح املرحلة األولى في معركتها ضد 
كورونا بفضل التوجيهات امللكية، وحرص جاللة امللك على التعاطي مع 
الوضعية بما تقتضيه من إجماع وطني وسيادة روح التعبئة والتضامن 
والثقة واستشراف املستقبل، فان هذه الدعامة األساسية لم تصمد 
األهداف  محددة  خطة  غياب  في  الوبائي  الوضع  تنامي  أمام  طويال 
والوسائل للتعاطي مع األزمة، بما تفرضه من تدبير محكم للمرحلة في 
إطار سياسة حكومية شمولية بدل السياسات القطاعية املبنية على 
الحلول الظرفية واملرحلية واإلجراءات الترقيعية والقرارات االنفرادية 
احتواء  في  فشلها  عن  أبانت  التي  واالرتجالية  بالعشوائية  املطبوعة 
بعدما ضيعت فرصا عديدة  البالد  تجتازها  التي  الصحية  الوضعية 
الكبرى،  باإلصالحات  للقيام  املتوالية  الحكومات  لغيرها من  تتهيأ  لم 
املواطن  يتمكن  حتى  وتحسينها  الصحية  املنظومة  بتأهيل  املتعلقة 
املغربي من حقه الدستوري في التطبيب والعالج في ظروف ميسرة ، 
بما يضمن تقوية مناعة البالد وتحقيق االمن الصحي قبل أن تدركها 
االختالالت  حجم  عن  أبانت  والتي  وتداعياتها،  بمخاطرها  الجائحة 
الهيكلية والنقائص البنيوية العميقة التي تعاني منها البالد على مختلف 

املستويات واالجتماعية والصحية، واملتمثلة أساسا :

متطلبات  مواجهة  عن  وعجزها  الصحية  املنظومة  ضعف  .-
األمن الصحي وضمان الخدمات الصحية وعدم قدرتها على مواكبة 
تنامي الوضع الوبائي وتطوره وتزايد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 

بشكل يدعو للقلق؛

التغطية  أساسا  فيها  بما  االجتماعية،  الحماية  هشاشة  .-
الصحية التي فشل فيها نظام راميد فشال ذريعا في تمكين الفئات الهشة 

من الخدمات الصحية؛

إن هذا التطور املقلق الذي عرفه الوضع الوبائي الذي آلت  .-
رصدها  تم  التي  اإلمكانيات  ورغم  املبذولة  الجهود  رغم  البالد  اليه 
للتصدي للجائحة ، يطرح سؤاال عريضا بشأن األسباب الكامنة وراء 
تردي الوضع الصحي في غياب رؤية حكومية شمولية قادرة على التعاطي 
مع الجائحة وتداعيتها، بعدما ارتفع عدد اإلصابات والوفيات بشكل غير 
مسبوق ، في غياب أي توضيحات من طرف الحكومة، خاصة في ظل 
عجز املؤسسات االستشفائية عن استيعاب املر�سى بالجائحة وتخليها 
غياب  في  حياتهم،  وإنقاذ  املواطنين  أرواح  حماية  في  عن مسؤوليتها 
التجهيزات الالزمة، بما فيها أجهزة التنفس االصطناعي واألسرة الطبية ، 

باإلضافة الى الخصاص الكبير في األطر الطبية املتخصصة.

السيد الرئيس؛

كما أن وضعية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ال  .-
تقل خطورة عن الوضعية الصحية في ظل الجائحة في ظل االرتباك 
املقاربة  غياب  في  واالرتجالية  االنفرادية  بالقرارات  املطبوع  الحكومي 
التشاركية عندما وجدت االسر نفسها في وضعية صعبة بعدما رمت 
الوزارة الكرة بيد آباء وأولياء التالميذ في االختيارين التعليم الحضوري 
والتعليم عن بعد دون أن تكلف نفسها عناء اتخاذ التدابير الكفيلة 
بضمان تمدرس عادل يضمن تكافؤ الفرص انطالقا من تقييم دقيق 
للمرحلة السابقة، لتتحمل بذلك مسؤوليتها في تدبير املرحلة في اطار 

ربط املسؤولية باملحاسبة.

إن هذه الوضعية تسائل الحكومة عن البرنامج االستعجالي  .-
ملواجهة تنامي الوضع الوبائي وإصالح ما يمكن إصالحه وإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه، وعن التفعيل السليم للقانون االطار املتعلق بمنظومة التربية 
والتكوين والبحث العلمي الذي يعتبر الغائب األكبر في مشروع القانون 
املالي الذي لم يأت بأي إجراءات عملية لتنزيل مضامين هذا القانون 
وتوجهاته واختياراته، وعن وضعية التعليم بالعالم القروي الذي يفتقد 
ألبسط متطلبات التعليم عن بعد، عن مآل ملف األساتذة املتعاقدين 
الذي الزال يعرف احتجاجات متوالية للدفاع عن مطالبهم في غياب أي 
تواصل حكومي معهم، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على التمدرس 
بالعالم القروي على الخصوص، خاصة وان الوزارة الزالت مصرة على 

اكمال نظام التعاقد في قطاع استراتيجي كقطاع التعليم.

السيد الرئيس؛

ويبقى الشباب املتضرر األكبر من مشروع القانون املالي في تداعيات 
الجائحة ومخلفات الجفاف بعدما وصل معدل البطالة 14 باملائة ، اكثر 
من مليون ونصف عاطل، بعدما كرست الحكومة سياسة التقشف 
في حق هذه الشريحة االجتماعية من خالل احداث اقل من 21 الف 
منصب مالي، لترمي بذلك بالكرة بيد القطاع الخاص الذي لم يتعاف 
بعد من االزمة التي خلفتها الجائحة ودون أن تقدم أي تحفيزات النعاش 

التشغيل .
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املخططات  جميع  فشل  اسف  بكل  نسجل  أن  علينا  .-
االستراتيجية والبرامج املتعلقة بتشغيل الشباب، بما فيها استراتيجية 
التشغيل في أفق 2025، التشغيل الذاتي، صندوق تشغيل الشباب، 
برنامج انطالقة التي دعا اليه جاللة امللك، وفي غياب أي إجراءات كفيلة 
بتفعيل ربط التعليم والتكوين بالتشغيل وتجديد التحفيزات القطاعية 
واملجالية وربطها بإحداث فرص الشغل، األمر الذي تبقى معه إشكالية 
التشغيل احدى التحديات الكبرى التي تتطلب إرادة سياسة قوية لربح 

رهاتها. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

مدعخلة عيفريق علحرك1 ملنرقشة علجزء عيبر 1 من مشروع 
قرنون عملريلة

اقم 65.27 يلسنة عملريلة 2721

)مسلمة إيكت7ونلر يلرئرسة(

مداخلة السيد محمد والزين باسم الفريق الحركي

ملناقشة امليزانيات القطاعية

للسنة املالية 2021 للسنة املالية 2021

بتاريخ الجمعة 13 نونبر 2020

باسم هللا الرحمان الرحيم

السيد الرئيس املحترم

السيدات والسادة الوزراء املحترمون

السيدات والسادة النواب املحترمون

يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي لبسط موقفنا من 
الجزء الثاني من مشروع قانون املالية، املتعلق بامليزانيات الفرعية.

الخيارات  األولى  بالدرجة  ستسائل  امليزانيات،  لهذه  فمقاربتنا 
والتوجهات، والبدائل املمكنة لتجاوز الوضعية االستثنائية الحالية التي 
أفرزتها جائحة كوفيد 19، علما منا أن انخفاض املداخيل واملوارد، ال 
يجب أن يؤثر في هذه الخيارات والتصورات واالستراتيجيات، التي يجب 
مواصلتها بنفس الوتيرة وفي إطار نفس األولويات. فاألزمة فرصة تاريخية 
إلحداث اإلقالع االقتصادي املنشود وتعزيز التماسك االجتماعي، من 
خالل توطيد أسس الحكامة الجيدة، واستثمار الذكاء املغربي، الذي 

أثبت بأنه عندما يريد فإنه حتما يستطيع.

السيد الرئيس املحترم

الترابية، تعتبر مسألة مبدئية يؤطرها االيمان  إن قضية وحدتنا 
واليقين املجمع عليه من قبل كل فئات الشعب املغربي، وبالتالي، فإن 
لعدالتها ولصواب وجدية  تأكيد متجدد  املناسبة هو  في هذه  تناولها 
 45 للذكرى  السامي  امللكي  الخطاب  عكسه  الذي  املغربي،  املوقف 
للمسيرة الخضراء كمسيرة متجددة ومتواصلة، باعتبارها ترسخ مغربية 

الصحراء على الصعيد الدولي، وباعتبارها قاطرة للتنمية، على املستوى 
اإلقليمي والقاري، في إطار الحل السيا�سي الذي يقوم على الواقعية 
والتوافق، املتمثل في املبادرة املغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم 
مجلس االمن والقوى الكبرى، كخيار طبيعي ووحيد لتسوية هذا النزاع 

املفتعل.

إننا، وإذ نثني على املجهودات الدبلوماسية التي تضطلع بها اململكة 
على مختلف األصعدة، وعلى مواقفها املتوازنة من كل مختلف القضايا 
باملجهود  نشيد بصفة خاصة  فإننا  العالم،  يعرفها  التي  التوثر  وبؤر 
الدبلوما�سي الكبير الذي تحقق على مستوى قضيتنا األولى، فيكفينا 
رفض األغلبية الساحقة من املجتمع الدولي االنسياق وراء نزوعات 
األطراف األخرى، وعدد الدول التي ال تعترف بالكيان الوهمي التي بلغت 
املتحدة،  األمم  في منظمة  األعضاء  الدول  %85 من  أي  دولة،   163
باإلضافة إلى القنصليات العامة التي فتحتها عدة دول شقيقة في مدينتي 

العيون والداخلة.

السيد الرئيس

إن ما يمكن تسجيله من استفزازات معزولة، ال يمكنه أن يثنينا 
عن مواصلة الجهود من أجل تقوية الجبهة الداخلية، من خالل السير 
قدما في بلورة النموذج التنموي لألقاليم الجنوبية، وتعزيز الدينامية 
االقتصادية واالجتماعية، عبر جعل الواجهة األطلسية، لجنوب اململكة، 
قبالة الصحراء املغربية واجهة بحرية للتكامل االقتصادي واالشعاع 
القاري والدولي، بعد ترسيم املغرب ملجاالته البحرية، والتزامه بالحوار 

مع الجارة اسبانيا، وتشبته بمبادئ القانون الدولي.

ومن جهة أخرى نؤكد على ضرورة مواصلة التعاون مع افريقيا التي 
تربطنا بها العديد من االتفاقيات، وتوطيد جسور التعاون معها عبر 
االستثمارات واملبادالت التجارية، بحيث أن هذه األخيرة الزالت دون 

مستوى العالقات الثنائية.

إن هذا الحرص ال يعادله اال االهتمام الذي يتعين ايالؤه ملغاربة 
يسلموا  لم  أنهم  االستثنائية، حيث  الظروف  في هذه  العالم السيما 
بدورهم من األثر الضاغط لتداعيات أزمة كورونا، األمر الذي لم يؤثر 
فقط على حجم تحويالتهم الى بلدهم األم، بل أثر كذلك على وضعيتهم 
النفسية واملعنوية، األمر الذي يتطلب املزيد من املواكبة واملصاحبة، 
مطلب  إغفال  دون  منها،  يعانون  التي  اإلشكاليات  حل  على  والعمل 
تمثيليتهم في املؤسسات التمثيلية والوطنية، والرفع من جودة الخدمات 

القنصلية، والتركيز على مسألة التعليم والتكوين والهوية.

السيد الرئيس

بالنسبة لقطاع الداخلية، فإننا ننوه بالعمل الجبار الذي تقوم به 
مصالحها، وفق مقاربة تتوزع بين تأطير حركة املواطنات واملواطنين 
بمجموع التراب الوطني، وضمان عدم التأثير على متطلبات الحياة، وفي 
نفس الوقت ضمان عدم انتشار الفيروس حتى ال يصبح خارج السيطرة.
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الذي  الكبير  باملجهود  كذلك  ننوه  أن  لنا  بد  ال  اإلطار،  هذا  وفي 
قامت به الجماعات الترابية طيلة فترة الجائحة، لكن هذه الجماعات 
مطوقة اليوم بالعديد من االكراهات، بسبب تراجع مداخيلها، وارتفاع 
مديونيتها، مطالبين الحكومة بأن تدعم ماليا الجماعات الفقيرة وخاصة 
القروية التي ال تتوفر على املوارد الكافية إلنجاز مخططاتها وبرامجها 

واستثماراتها السيما املتعلقة بالبنيات التحتية الضرورية.

كما نعتبر بأن التعاقد بين الدولة والجهات يعتبر مدخال أساسيا 
لتنزيل الجهوية املتقدمة، مع التأكيد على صياغة برامج مشتركة قائمة 

على أساس رؤية مندمجة، وإعمال مبدأي االلتقائية والتنسيق.

السيد الرئيس

املسطرة،  البرامج  في  االستمرار  يستدعي  القروي  العالم  واقع  إن 
وضمنها برنامج تقليص الفوارق املجالية واالجتماعية، وكذا املشاريع 
املندرجة في إطار هذا البرنامج كالطرق واملاء الصالح للشرب والكهربة 
القروية، والصحة والتعليم، باإلضافة الى تنويع اإلمكانيات االقتصادية 
للمناطق القروية والجبلية، مما سيؤدي الى تحسين الظروف املعيشية 
جيل  وإطالق  البشرية،  التنمية  مؤشرات  تحسين  وبالتالي  للساكنة، 
جديد من املبادرات املحدثة لفرص الشغل، وتطوير األنشطة املدرة 

للدخل، بتناسق تام مع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وهنا، نعلن أسفنا على تقليص ميزانية مخطط عمل سنة 2020، في 
الشق املمول من طرف صندوق تنمية املجال القروي واملناطق الجبلية.

كما نعتبر في الفريق الحركي، بأن الورش امللكي الرامي الى تعبئة 
مليون هكتار من أرا�سي الجماعات الساللية، يعتبر رهانا أساسيا من 

خالل دمج الساكنة القروية في مسلسل التنمية.

السيد الرئيس

يساهم قطاع العقار والبناء كما هو معلوم في خلق الثروة وتوفير 
القاطرة  دور  ويلعب  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  الشغل  فرص 
لقطاعات اقتصادية أخرى، باإلضافة إلى أثره االجتماعي على تحسين 
الظروف املعيشية للسكان، هذا القطاع تضرر بسبب توقف األوراش 
جراء الجائحة، مما تسبب في توقف أكثر من 10.000 عامل عن العمل، 
باقي  ضمن  من  الوحيد  والسكن  البناء  قطاع  يعتبر  املقابل  في  لكن 
القطاعات الذي حقق طفرة نوعية، بعد اإلجراءات والتدابير التي جاء 
بها قانون املالية املعدل، والسيما اإلعفاء من رسوم التسجيل بالنسبة 
السكن، حيث  أصناف  لباقي  بالنسبة  أو خفضها  االجتماعي  للسكن 
ارتفعت مبيعات اإلسمنت مثال في شهر شتنبر بنسبة %7.9، وارتفعت 
نسبة القروض في إطار ضمان السكن فوكاريم بـــ %76، كما ارتفعت 
نسبة القروض في إطار ضمان السكن فوكالوج بــ %25، إذن انطالقا 
من هذه الحصيلة، كان من الضروري في تقديرنا استثمار هذا املنحى 
اإليجابي ألنه يكرس منطق رابح رابح، فالدولة رابحة، واملواطن رابح، 
وكل القطاعات ذات الصلة بمجال البناء ال يمكنها إال أن تحقق تلك 

الطفرة املطلوبة في تحريك دواليب االقتصاد. ومن هذا املنطلق، فإن 
اإلجراء املتعلق بواجبات التسجيل سيكون أكثر جدوى وفعالية وأثر 
لو انخرطت املحافظة العقارية في نفس املجهود الذي قامت به إدارة 

التسجيل أو التمبر بتقليص واجبات التحفيظ العقاري.

وبنفس املنطق، حضرات السيدات والسادة، نعتقد بأن الحكومة 
والسكن  االجتماعي  السكن  لبرامج  االستمرارية  ضمان  إلى  مدعوة 
املنخفض التكلفة والسكن املوجه إلى الطبقة الوسطى. فحصيلة هذه 
من  التقليص  استطاعت  ناجعة  برامج  أنها  بامللموس  أثبتت  البرامج 
العجز السكني بشكل جلي، حيث تم االنتقال من عجز مقدر بــ 840 ألف 

وحدة سكنية سنة 2010 إلى عجز يقدر بــ 385 ألف وحدة حاليا.

تأكيد، جالبة لالستثمارات، مما  البرامج الزالت واعدة بكل  هذه 
يستدعي منحها فرصة أخرى لالستمرار خارج سقف تاريخ 31 دجنبر 
2020، مع تقليص عدد الوحدات املطلوبة من 500 إلى 200 في املجال 
الحضري، و50 باملجال القروي، كما نطالب الحكومة بدعم البرنامج 
التي  النموذجية  التجربة  إلى  للكراء، استنادا  املعد  للسكن  التجريبي 
دشنتها الحكومة، لتشجيع الفئات الشابة على الولوج إلى السكن، وفي 
جميع األحوال فإن هذا القطاع يجب أن يعود الى مؤشراته الى ما قبل 

كورونا، ألنه قطاع حيوي ومشغل.

السيد الرئيس املحترم

نؤكد في الفريق الحركي، بأننا متفاعلون وتواقون إلنتاج صناعة 
وطنية ذاتية، وبالتالي فإننا منخرطون في كل إجراء من شأنه دعمها 
واالرتقاء بها، وحمايتها في إطار األفضلية الوطنية، لكننا في املقابل نؤكد 
في إطار ثقافة التقييم، بأننا رفعنا من الرسوم الجمركية في قانون املالية 
املعدل في حين أن النتيجة انعكست سلبا على األثمنة التي تضاعفت 

وكذا على القدرة الشرائية للمواطنين.

السيد الرئيس

بالنسبة للتعليم، نسجل باعتزاز تمكن هذا القطاع من الصمود 
تجنب شبح سنة  الجائحة، حيث  بظروف  املرتبطة  التحديات  رغم 
بيضاء في مناسبتين: املناسبة األولى: حينما دبر بشجاعة وجرأة وذكاء 
تنظيم امتحانات نهاية السنة الدراسية والجامعية واملهنية الفارطة، 
السنة  باستئناف  القرار  الوزارة  اتخذت  حينما  الثانية،  واملناسبة 
الدراسية الحالية في موعدها من خالل مقاربة اعتمدت على إشراك 

األسر في اتخاذ القرار، وهو سبق مغربي ال يمكننا إال تثمينه.

لكن املالحظة التي تستأثر باالهتمام هو أن هذا املشروع لم يأت بأية 
إضافة في ميزانية التعليم، إذا أخذنا بعين االعتبار بأن االعتماد املضاف 
للوزارة خالل  امليزانية هو نفس االعتماد الذي تم اقتطاعه  في هذه 
قانون املالية املعدل، علما أن استراتيجية الوزارة تتطلب اعتمادات 
مهمة، السيما الرفع من وتيرة إحداث املؤسسات التعليمية والداخليات 
والرفع من امليزانية املخصصة للمنح واإلطعام وبرامج التكوين املستمر 
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تنزيل  رهانات  إلى  باإلضافة  املنظومة،  تجويد  إطار  في  التربوية  لألطر 

القانون اإلطار للتربية والتكوين وتشجيع البحث العلمي ودعم التمدرس 

في العالم القروي.

إن ميزانية التعليم تعتبر بكل تأكيد أكبر ميزانية قطاعية، ولكنها 

غير كافية، إذا أخذنا بعين االعتبار »أكبر تحدي« نصبو إليه أال وهو 

الرفع من قيمة الرأسمال البشري وصنع أجيال فاعلة، ذكية، بإمكانها 

النهوض بقيمة البالد.

السيد الرئيس

نثمن في الفريق الحركي الورش الكبير املتعلق بالشروع في تعميم 

التغطية الصحية االجبارية انطالقا من فاتح يناير 2021، كمرحلة أولى 

في إطار اإلصالح املجتمعي العميق املتعلق بتعميم التغطية االجتماعية.

وال شك أن الصحة تتصدر الواجهة بحكم هذا الوباء، ودون العودة 

إلى تشخيص الواقع املزري لهذا القطاع رغم االرتفاع املقدر في ميزانيته، 

ظل  في  الوزارة،  هذه  تواصل  هو ضعف  حاليا  الكبير  اإلشكال  فإن 

تساؤالت شعبية كثيرة حول االختبارات وندرة األدوية وغيرها مما تعج 

به مواقع التواصل االجتماعي ويطرحه املواطن املغربي.

وبالنسبة للموارد البشرية، فإننا نطرح مفارقة غريبة، حيث أن 

قرابة 1300 طبيب قدموا استقالتهم خالل السنة املاضية، كما رفض 

اآلالف من خريجي كليات الطب باملغرب املشاركة في مباراة التوظيف 

التي نظمت يوم 14 ماي الفارط رغم الخصاص في املوارد البشرية. وهو 

ما يفتح الباب على املجهول.

السيد الرئيس املحترم

يعتبر مخطط املغرب األخضر من االستراتيجيات املهمة، حيث مكنت 

بالدنا في ظل الجائحة من تأمين أمنها الغذائي، وبالتالي فإن تقييم هذا 

املخطط تجسد بامللموس وعلى أرض الواقع من خالل الوفرة الغذائية 

املطلوبة، ونتمنى أن تحقق االستراتيجية الجديدة »الجيل األخضر« 
الطفرة املطلوبة، على مستوى سالسل اإلنتاج من جهة، وعلى مستوى 

إنعاش وتنمية العالم القروي، وتحفيز شبابه عن طريق خلق املقاوالت 

ودعم التكوين، السيما في املهن والخدمات املرتبطة بالفالحة.

وفي نفس الوقت، فإن الدعوة موجهة للحكومة بخصوص تدبير 

مياه السقي باألخذ بعين االعتبار املناطق ذات الخصاص، وذلك بوضع 

برنامج استعجالي للتزويد بمياه السقي لهذه املناطق، السيما املناطق 

التي تتميز بزراعة األشجار املثمرة.

بالنسبة  آليات تحفيزية وتشجيعية  إلى خلق  كما ندعو الحكومة 

الستعمال الطاقات املتجددة في املجال الفالحي، وذلك في ظل الغالء 

الذي تعرفه هذه الطاقة.

السيد الرئيس

إن ما تم تحقيقه من منطلق األولويات ال يجب أن ينسينا جانبا 

مهما، ويتعلق األمر بالثقافة والرياضة، وهنا نقف على غياب أي تواصل 

قبلي أو بعدي بخصوص معايير منح دعم بعض الفنانين أو املجموعات 

املوسيقية، السيما بعد أن تم إغفال عدة مكونات من التراث الثقافي 

الفني نظير املجموعات األمازيغية والحسانية، وفرق أحيدوس وعبيدات 

الرمى والعيطة والركبة وغيرها، كأن الفن حكر على أسماء دون غيرها، 

وهي مقاربة ال تستقيم.

كما أن األولويات ال يجب أن تكون لفائدة قطاعات دون أخرى 

كالثقافة والرياضة مثال. وهنا البد من التنبيه الى أن القاعدة الرياضية 

الواسعة، بما فيها الرياضيين والجمعيات تعيش اليوم على وقع األزمة، 

حيث لم يصرف لهم أي اعتماد أو إعانة، رغم اعتمادهم في معيشهم 

على ما تدره عليهم الرياضة.

السيد الرئيس

إن التجربة األولية الستقالل السلطة القضائية أبانت عن ضرورة 

اإلجراء  هذا  أن  السلط، حيث  بين  والتعاون  التواصل  خلق جسور 

سيعمل بالتأكيد على رفع منسوب التخليق داخل املحاكم، وتحقيق 

الحكامة والنجاعة القضائية، وإرساء مقومات املحكمة الرقمية.

وفي هذا السياق، نطالب بالتسريع في اخراج النصوص التشريعية 

باملادة  املتعلقة  النصوص  والسيما  العدالة،  بإصالح  الصلة  ذات 

على  الجنسية  االعتداءات  بظاهرة  يتعلق  فيما  خاصة  الجنائية، 

األطفال، حيث يتعين االجتهاد من أجل سن عقوبات زجرية أكثر ردعا. 

وكذا مشروع قانون التنظيم القضائي، هذا األخير سيحدد بالتأكيد 

والسلطة  القضائية  السلطة  بين  اململكة  محاكم  داخل  العالقة 

الحكومية املكلفة بالعدل، والعمل على إعادة انتشار املوظفين الذين 

يتكلم  التي  للمناطق  لالنتقال  وتحفيزهم  االمازيغية،  اللغة  يتقنون 

أغلبية ساكنتها اللغة االمازيغية.

كما نحث على إشاعة املحاكمة العادلة، متسائلين في هذا السياق 

عن مدى توفر هذا الشرط بالنسبة ملحاكمة شخص عن بعد في غياب 

وبنفس  الشهود،  أو  املشتكي  أو  املدني  الطرف  مع  املباشرة  املواجهة 

املتعلق  القانون  وتنزيل  اإلدارة  إصالح  مواصلة  على  نحث  املنظور 

بتبسيط املساطر االدارية.

السيد الرئيس

تلكم هي تصوراتنا ومالحظاتنا بخصوص بعض امليزانيات الفرعية. 

وفقنا هللا ملا فيه صالح بلدنا وشعبنا والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

وبركاته.
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)مسلمة إيكت7ونلر يلرئرسة(

مداخلة السيدة النائبة السعدية بنسلهلي

باسم الفريق االشتراكي بمجلس النواب

في مناقشة الجزء الثاني ملشاريع امليزانية الفرعية

برسم السنة املالية 2021

الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الخميس 13 نونبر 
2020

السيد الرئيس املحترم،

السيدات والسادة الوزراء املحترمون،

السيدات والسادة النواب املحترمون،

يشرفني باسم الفريق االشتراكي أن أتناول الكلمة في إطار مناقشة 
الجزء الثاني من مشروع امليزانية لسنة 2021.

بداية نؤكد على أهمية السياق العام واللحظة الدستورية املؤطرة 
للعمل التشريعي واملؤس�سي ببالدنا خاصة في ظل الجائحة وما فرضته 
من إكراهات على جميع املستويات، ونسجل بكل اعتزاز القرارات الجريئة 
املتخذة من أعلى سلطة في البالد ملواجهة األزمة التي فرضت بالضرورة 
إجراءات راهنية واستراتيجية قانونية ومالية وتعبوية جسدت بامللموس 
املواطنات  لتأمين السالمة الصحية لجميع  إرادة سياسية استباقية 
بأبعاده  التماسك والتضامن واالستقرار  واملواطنين، وتوفير ضمانات 

االقتصادية واالجتماعية والصحية.

من هذا املنطلق تعاطينا في إطار مناقشتنا ملشروع ميزانية 2021 
بصعوبات  منا  إيمانا  البناء  النقد  على  مستندة  عالية  وطنية  بروح 
الحقوق  صيانة  على  الحرص  الوقت  نفس  وفي  املرحلة  وإكراهات 
االقتصادية واالجتماعية التي تعد في تصورنا عامال حاسما في تأهيل 

الرأسمال البشري وفي تحقيق التنمية املجتمعية ببالدنا.

وبطبيعة الحال اعتبرنا كفريق اشتراكي يؤمن بالعدالة االجتماعية 
واملساواة وبقيم التضامن والتماسك أن الجائحة شكلت بالنسبة لبالدنا 
فرصة إلرساء دعائم بناء نموذج تنموي جديد تلعب في إطاره الدولة 
ومؤسساتها أدوارا ومهاما جديدة تحدد األولويات و تسطر االختيارات 
و  للمواطنات  واالجتماعية  االقتصادية  باألوضاع  بالنهوض  الكفيلة 
املواطنين والقضاء على االختالالت القائمة في عدة مجاالت وتحديدا ما 
تعلق منها باملجال االجتماعي ونعني بذلك املنظومة التربوية والصحية 
استثمار  يتطلب فضال على  كبيرا  ورهانا  تحديا  نظرنا  في  تمثل  ألنها 

املاكرو  واملؤشرات  الجائحة  أزمة  أفرزتها  التي  الجديدة  املعطيات 
اقتصادية املرتبطة بواقع الشغل والبطالة والقطاع غير املهيكل العمل 

على مباشرة إصالحات هيكلية للنظام الصحي واالجتماعي ببالدنا.

في هذا املستوى أكدنا على أن املنظومة التربوية والصحية بما هي 
خدمة عمومية وحق من حقوق اإلنسان فإنها تشكل صلب الدينامية 
التنموية ببالدنا راهنا ومستقبال، في هذا اإلطار سجلنا كفريق اشتراكي:

أهمية امليزانيات املرصودة لقطاعي التربية والتكوين والصحة  .-
العمومية بالنظر ألدوارهما في الرفع من مؤشرات املردودية الداخلية 
االجتماعي  االندماج  وتحقيق  واملجتمع  بالفرد  واالرتقاء  والخارجية 
مبادئ  وفق  الصحية  للخدمات  والولوج  الصحية  السالمة  وتأمين 

اإلنصاف وتكافؤ الفرص للجميع.

طالبنا باإلسراع بإعداد املشاريع القانونية ذات الصلة بتفعيل  .-
القانون اإلطار 51.17 الذي يشكل محطة مفصلية في تفعيل اإلصالح 
االجتماعيين  الشركاء  وسائر  التربويين  والفاعلين  األسر  واستعادة 
واالقتصاديين للثقة في املدرسة والجامعة والبحث العلمي وأدوارهم 
االقتصادي  التقدم  لحاجات  استجابة  وتأهيلها  الكفاءات  إعداد  في 
واالجتماعي وملتطلبات التطور العلمي واملعرفي في مجال االبتكار وفق 
املدن  في  املغاربة  لجميع  الفرص  وتكافؤ  والجودة  اإلنصاف  مبادئ 

والبوادي واملناطق النائية.

-. أهمية توفير كل الضمانات املالية والبشرية التي تعد ركيزة 
أساسية إلنجاح اإلصالح والتعبئة واالنخراط من أجل جعله قاطرة 
على  املرصودة  امليزانية  أن  اعتبرنا  وهنا  تمويله،  واستدامة  للتنمية 
أهميتها ال تغطي مختلف مراحل التطبيق ومن تم على الدولة والحكومة 
أن تبحث عن تنويع مصادر التمويل وتعبئة شركاء املدرسة من جماعات 

وجهات وفاعلين اقتصاديين...

في نفس التوجه اعتبرنا أن املنظومة الصحية ببالدنا تعرف اختالالت 
كبيرة أفقيا وعموديا وأن املجهودات املبذولة ملواجهة الجائحة وتأمين 
السالمة الصحية معطى إيجابي ألن االرتقاء بهذه املنظومة واستجابتها 
النتظارات املواطنات واملواطنين في الولوج العادل للخدمات الصحية 
يتطلب إصالحات جدرية تعيد االعتبار للمرفق الصحي وفق استراتيجية 
شاملة تعزز الحق في الصحة والعالج وتوفر البنيات التحتية والتجهيزات 
وتستثمر في املوارد البشرية وتأهيلها يؤطر ذلك حكامة جيدة تقطع مع 
كل أشكال الفساد الذي يعتري الجسم الصحي ويعمق الفوارق الصحية 
واملجالية مما ينعكس سلبا على تدني الخدمات وفقدان الثقة في املرفق 

العمومي وفي السياسات املتبعة.

اعتماد مخططات جريئة تؤسس لنموذج متماسك للصحة  .-
عماد  تشكل  التي  الصحية  التغطية  تعميم  على  تقوم  االجتماعية 
الحماية االجتماعية ووضع ميثاق للصحة بموارد مالية مهمة وميزانية 

قادرة على تغطية متطلبات النهوض بالصحة ببالدنا.
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التوزيع  وعلى  والتمريضية  الطبية  األطر  تحفيز  على  العمل  .-
الجغرافي العادل على مستوى األقاليم والجهات وتمكينها من التكوين 

والتأطير لتحسين األداء والجودة.

الصحة  مجال  في  الخاص  للقطاع  صارمة  القانون  سن  .-
والتطبيب واعتباره شريكا فعليا في تقديم الخدمات بمتطلبات الجودة 
جيوب  وفي  املعاناة  في  يستثمر  ربحيا  قطاع  مجرد  وليس  واإلنصاف 

املواطنين خاصة مع تطور الوضع الوبائي ببالدنا.

-. لذا نؤكد على أهمية قطاع الصحة بوصفه قطاعا حيويا 
تطوير  في  وحاسم  منتجا  قطاع  وكذلك  املستقبل  بناء  في  ومصيريا 

املجتمع وتنميته.

ومن كل ما سبق نصوت كفريق اشتراكي إيجابيا على املشروع.

مدعخلة عملجموعة عينلربلة يلتقدم وعالشت7عكلة ملنرقشة 
علجزء عيبر 1 من مشروع قرنون عملريلة

اقم 65.27 يلسنة عملريلة 2721

)مسلمة إيكت7ونلر يلرئرسة(

مداخلة النائب رشيد حموني

باسم املجموعة النيابية للتقدم واالشتراكية

في املناقشة العامة للجزء الثاني

من مشروع قانون املالية لسنة 2021

*****

الجلسة العامة –الجمعة 13 نونبر 2020

السيد الرئيس؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

املشروع  هذا  برفض  واالشتراكية،  التقدم  في  تصويتنا  سيكون 

إلرادة  تنفيذ  لحظة  عن  يعبر  رفض،  بالتحديد  وهو  املالية،  قانون 

املواطنات واملواطنين والتزام سيا�سي وأخالقي اتجاههم، ودعم للوعي 

الشعبي بضعف الحكومة وعجزها عن تحمل مسؤوليتها الدستورية 

واألخالقية؛

ويصعب علينا اليوم، أن نستوعب حالة االرتباك والتخبط الذي 

يسم عمل الحكومة وسياساتها، في مواجهة وطننا، لجائحة كورونا التي 

فتكت باستقرار اقتصادنا الوطني واالجتماعي، وفتكت بأرواح العديد 

من املواطنات واملواطنين؛

بتدابير  الصحة  قطاع  يخص  أال  املالية  قانون  ملشروع  فكيف 

املعركة  قلب  في  تواجده  إلى  أوال  بالنظر  استعجالية،  استثنائية 

االجتماعية، وثانيا ملا أظهرت عنه الجائحة من هشاشة في املنظومة 

الصحية ببالدنا.

وبهذه املناسبة، فإننا نتوجه، لألطر الطبية وشبة الطبية العسكرية 

 
ً
بالتحية الوطنية،  الصحية  باملنظومة  العاملين  جميع  وإلى  واملدنية 

العالية ملا أبانت عنه من تعبئة شاملة وتضحيات جسام، وملا تعرضت 

له من استنزاف نف�سي وصحي بل وخسائر في األرواح، في ظل غياب 

وسائل العمل الضرورية وغياب التحفيزات الالزمة، والتي نسجل مع 

األسف، أن هذا املشروع لم يتضمن أي إجراءات وتدابير مالية لتحسين 

األوضاع املادية واملعنوية، في ظل االحتقان الكبير الذي تعيشه الشغيلة 

الصحية واملرشح للتصاعد.

املالي  القانون  مشروع  بتخصيص  تتباهى  الحكومة،  كانت  وإذا 

مللياري درهم للقطاع الصحي، فإنها تشكل عند احتسابها في إطار ما تم 

منحه ضمن صندوق كوفيد 19، فقط %5،6 من الناتج الداخلي، أي 

بزيادة %0،5، في حين أن املرجع الدولي املعتمد هو تحقيق نسبة 10 % 

من الناتج الداخلي الوطني.

البعض  يعتبره  والذي  ماليا،  منصبا   5500 إلحداث  وبالنسبة 
مجهودا استثنائيا وسابقة حكومية في قراءة سحرية لألرقام، فإننا نقول 

لهم بأن 5318 من املنتسبين لقطاع الصحة، سيحالون على التقاعد 

ما بين 2020-2024، دون احتساب عدد املحالين على التقاعد النسبي، 

وعدد الذين خضعوا لعقوبة العزل، عالوة على عدد الوفيات رحمة هللا 

عليهم؛

عن  الجائحة  كشفت  والذي  كذلك  التعليم  لقطاع  وبالنسبة 

هشاشته، وستزيد هذه الهشاشة، بفعل التوظيف بالتعاقد الذي يهدد 

استقرار منظومة التربية والتكوين،

فثلث )1/3( املوارد البشرية، سيصل في سنة 2021 إلى 102 ألف 

متعاقد من أصل 310 ألف موظف بالقطاع، وسيحال على التقاعد 

أزيد من 35 ألف من النظاميين، وهذا دون احتساب التقاعد النسبي 

والوفيات؛

وعموما هناك انخفاضا متواصال لعدد املوظفين، وأن عدد املحالين 

التوظيفات  %70 من عدد  أكثر من  املتوسط  في  التقاعد يمثل  على 

الجديدة؛

وهذا ليس تبخيس للمجهود بل واقع من تقارير رسمية، وال حاجة 

لنا إلعطاء الدروس على هذا املستوى؛

وفيما يخص االستثمار العمومي، الذي تعتبر بالدنا من البلدان التي 

تبذل مجهود كبير على هذا املستوى، في مقابل تواضع أثر وانعكاس 
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هذه االستثمارات على التفاوتات املجالية والفوارق االجتماعية وعلى 

مستوى مؤشرات التنمية االجتماعية وكذلك على مستوى التشغيل؛

والتقارير الرسمية اليوم تؤكد على احتكار ثالث جهات ل 60 % من 

الثروة الوطنية، وهذا معناه ارتفاع حدة الفوارق بين الجهات من حيث 

خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق بين الناتج الداخلي اإلجمالي 

ملختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي اإلجمالي الجهوي إلى ما يزيد 

عن 60 مليار درهم؛

ومن حيث أثر االستثمار العمومي على التشغيل، فهناك اليوم أرقام 
رسمية دالة، أرقام مخيفة وصادمة، هناك ارتفاع معدل البطالة إلى ما 

يزيد عن 12,7 %، وحجم العاطلين ارتفع بـ 368 ألف شخص، وارتفاع 

نسبة العاطلين حاملي الشواهد العليا إلى حوالي 18,7 %؛

وباملناسبة، فإن هناك مبادرة إلى تشكيل لجنة لتق�سي الحقائق 

كافة  مع  للحكومة  نِصف 
ُ
امل التعاطي  ومدى  املجالية  العدالة  حول 

مناطق وجهات وجماعات البالد، على قدم املساواة.

بعض مكونات القطاع الخاص التي تستفيد من االمتيازات ومن 

العمومي،  للقطاع  سند  تكون  أن  املفروض  من  والتي  اإلعفاءات، 
استغلت هذه الظروف مع األسف، وهذه نتيجة تخلي الحكومة عن 
الخدمات األساسية العمومية، وأطلقت العنان والحرية للخواص كي 

يقرروا كما يشاؤون.

وخير دليل ما سجلناه في اآلونة األخيرة من ارتفاع كلفة االستشفاء 
لجأت  بحيث  املستجد،  كورونا  بفيروس  املصابين  للمر�سى  بالنسبة 
فاضح  استغالل  في  العالج،  فاتورة  مضاعفة  إلى  املصحات  بعض 
لالرتفاع املهول في عدد حاالت اإلصابة بالفيروس التاجي، وخصوصا 
أمام امتالء الطاقة االستيعابية للمستشفيات العمومية وعجزها، في 

معظم املدن التي تشهد تزايدا كبيرا لهذا الفيروس.

الشريك  يعتبر  أن  املفروض  من  الذي  البنكي  القطاع  وكذلك 
األساس، أخلف املوعد وكانت مساهمته متواضعة جدا.

وكيف للحكومة أن تسلط صالحياتها النتزاع مساهمات تضامنية 
مالية  هشاشة  حالة  في  اجتماعية  لفئات  املتوسطة،  الطبقة  على 
لوبيات  أمام  الحكومة  هذه  وتعجز  الجائحة،  فرضتها  واجتماعية 

املضاربين واملحتكرين.

ِبع 
َ
ط

ُ
ن أن  القانون  وبقوة  علينا  تفرض  أن  الحكومة  لهذه  وكيف 

أمام إهانة املغاربة أمام ارتفاع أسعار املواد االستهالكية في األسواق 
وفي الفضاءات التجارية، التي لم تقدم الحكومة لحد الساعة تفسيرا 
لذلك  األزمة،  في ظرفية  املغاربة   مقنعا الستنزافها إلمكانات 

ً
تبريرا أو 

فاملغاربة فقدوا ثقتهم في هذه الحكومة وفي إجراءاتها.

والسالم عليكم

مدعخلة عينرئب عيسلد عمر بالفريج ملنرقشة علجزء عيبر 1 
من مشروع قرنون عملريلة

اقم 65.27 يلسنة عملريلة 2721

)مسلمة إيكت7ونلر يلرئرسة(

السالم،

في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون املالية 2021، أقدم 
لكم تعديلنا 10# الذي يشكل تصور أخر مليزانية الدولة

التعديل #10:

املادة 40 من مشروع قانون املالية رقم: 65.20 للسنـــــــــــــــــة املالية 
2021

يحدد مبلغ االعتمادات املفتوحة برسم السنة املالية 2021 فيما 
يتعلق بنفقات التسيير من امليزانية العامة ب.....( درهم.

وتوزع االعتمادات املذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في 
الجدول »ب« امللحق بقانون املالية هذا.

الجدول »ب«

)املادة40(

,,,,,,,,

)بالدرهم(

اإلعتمادات  القطاعات الوزارية أو املؤسسات. الفصول.
لسنة 2021

جاللة امللك

- القوائم املدنية ........................................ .1.2.1.1.0.01.000
000 292 26  ..................

- مخصصات السيادة ............................... .1.2.1.2.0.01.000
000 164 517  ....................

البالط امللكي

–املوظفون و األعوان ................................ .1.2.1.1.0.02.000
000 747 543  ................

- املعدات و النفقات املختلفة ................... .1.2.1.2.0.02.000
%- 4 000 183 504 1  ..........................

مجلس النواب

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.03.000
000 347 399  ..................

- املعدات و النفقات املختلفة ................... .1.2.1.2.0.03.000
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%- 4 000 200 69 ..........................

مجلس املستشارين

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.43.000
000 727 251  .................

- املعدات و النفقات املختلفة ................... .1.2.1.2.0.43.000
%- 4 000 000 45  .........................

رئيس الحكومة

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.04.000
000 859 120  .......

- املعدات و النفقات املختلفة ................... .1.2.1.2.0.04.000
%- 4 000 806 658  ..............

وزارة الدولة املكلفة بحقوق االنسان والعالقات مع البرملان

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.40.000
000 657 51  .......

- املعدات و النفقات املختلفة ................... .1.2.1.2.0.40.000
%- 4 000 423 24  ................

املحاكم املالية

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.05.000
000 936 310  ......

- املعدات و النفقات املختلفة ................... .1.2.1.2.0.05.000
%- 4 000 000 50  ..............

وزارة العدل

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.06.000
000 208 717 4  .....

املختلفة  النفقات  و  املعدات   - .1.2.1.2.0.06.000
%- 4 000 528 272 ...............................

املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة 
بالخارج

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.07.000
000 880 416 2  ..

املختلفة  النفقات  و  املعدات   - .1.2.1.2.0.07.000
%- 4 000 824 278 1  ............................

وزارة الداخلية

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.08.000

000 523 315 26 000 655 948 24  ..........

- املعدات و النفقات املختلفة ................... .1.2.1.2.0.08.000
000 217 921 3 4 -% ..................

والبحث  العالي  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة 
العلمي

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.11.000
000 819 774 47 000 308 281 57  .........

- املعدات و النفقات املختلفة ................... .1.2.1.2.0.11.000
000 241 717 17 000 241 717 12  .................

وزارة الصحة

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.12.000
000 145 431 10 000 145 431 12  ........

- املعدات و النفقات املختلفة ................... .1.2.1.2.0.12.000
000 000 143 5 000 000 143 7  ...............

وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.13.000
000 979 072 3  .......

املختلفة  النفقات  و  املعدات   - .1.2.1.2.0.13.000
000 708 416 4 -% .................................

التكال املشتركة   . .1.2.1.3.0.13.000
000 519 546 24 يف.......................................... .

الضريبية واإلرجاعات والتخفيضات التس .1.2.1.5.0.13.000
000 073 314 6 ديدات.............................................. .

واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة 
االجتماعي

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.14.000
000 449 395  ..

املختلفة  النفقات  و  املعدات   - .1.2.1.2.0.14.000
000 482 228 4 -% ...............................

األمانة العامة للحكومة

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.16.000
000 904 85  .....

املختلفة  النفقات  و  املعدات   - .1.2.1.2.0.16.000
000 649 17 4 -% .................................

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
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- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.17.000
000 059 165 1  .......

- املعدات و النفقات املختلفة ................... .1.2.1.2.0.17.000
000 299 616 4 -% ...............

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.20.000
000 509 517 1  .......

- املعدات و النفقات املختلفة ................... .1.2.1.2.0.20.000
000 331 454 2 4 -% ...............

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

- املوظفون و األعوان ................................. .1.2.1.1.0.23.000
000 983 871  .....

املختلفة  النفقات  و  املعدات   - .1.2.1.2.0.23.000
000 653 050 3 4 -%................................

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 005 245
1.2.1.1.0.27.000  .................

.. املختلفة النفقات و املعدات .................. .000 296 260 4 -%
1.2.1.2.0.27.000  ........................................

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 912 240
1.2.1.1.0.28.000  ..............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 320 336 4 -%
1.2.1.2.0.28.000  .....................................

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 925 932
1.2.1.1.0.29.000  ...........

املعد و  النفقات  املختلفة   .. .000 156 016 2 4 -%
1.2.1.2.0.29.000 ات...................................................... .

وزارة الشغل و اإلدماج املهني

األعوان و املوظفون ................................................... .000 024 240
1.2.1.1.0.31.000  ..........

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 232 322 4 -%
1.2.1.2.0.31.000  ..................................

إدارة الدفاع الوطني

املوظف و  األعوان  .000 644 063 35 000 000 167 33
1.2.1.1.0.34.000 ون..................................................... .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 510 232 7 4 -%
1.2.1.2.0.34.000  .....................

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

األعوان و املوظفون................................................... . .000 020 67
1.2.1.1.0.35.000

000 412 71 4 -%

. املختلفة النفقات و املعدات ...............................................
1.2.1.2.0.35.000

النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية

املخصصات  و  الطارئة  النفقات   - .000 000 150 4 0
1.2.1.4.0.36.000 االحتياطية.

املندوبية السامية للتخطيط

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 097 339
1.2.1.1.0.42.000  ..........

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 274 148 4 -%
1.2.1.2.0.42.000  .................................

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

املوظف و  األعوان  .000 619 355
1.2.1.1.0.46.000 ون.............................................................. .

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 266 642 4 -%
1.2.1.2.0.46.000 ات...................................................... .

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 917 71
1.2.1.1.0.48.000  .............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 600 512 4 -%
1.2.1.2.0.48.000  ..................................

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

املوظف و  األعوان  .000 890 578 1
1.2.1.1.0.51.000 ون............................................. .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 933 805 4 -%
1.2.1.2.0.51.000 . ..............................
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املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 145 68
1.2.1.1.0.52.000  ...

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 180 42 4 -%
1.2.1.2.0.52.000 ات......................................................

املجلس األعلى للسلطة القضائية

األعوان و املوظفون ................................................. .000 600 113
1.2.1.1.0.53.000  ..

املعدا و  النفقات  املختلفة  .000 728 243 4 -%
1.2.1.2.0.53.000 .ت...................................................

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 637 77
1.2.1.1.0.54.000  ..

املعد و  النفقات  املختلفة  .000 215 82 4 -%
1.2.1.2.0.54.000 ات................................................. .

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

. األعوان و املوظفون................................................ للتذكرة.
1.2.1.1.0.55.000

املعد و  النفقات  املختلفة   . للتذكرة.
1.2.1.2.0.55.000 ات........................................................

مجموع نفقات التسيير الخاصة بامليزانية  .000 880 575 225
العامة

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 005 245
1.2.1.1.0.27.000  .................

.. املختلفة النفقات و املعدات .................. .000 296 260 4 -%
1.2.1.2.0.27.000  ........................................

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 912 240
1.2.1.1.0.28.000  ..............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 320 336 4 -%
1.2.1.2.0.28.000  .....................................

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 925 932

1.2.1.1.0.29.000  ...........

املعد و  النفقات  املختلفة   .. .000 156 016 2 4 -%
1.2.1.2.0.29.000 ات...................................................... .

وزارة الشغل و اإلدماج املهني

األعوان و املوظفون ................................................... .000 024 240
1.2.1.1.0.31.000  ..........

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 232 322 4 -%
1.2.1.2.0.31.000  ..................................

إدارة الدفاع الوطني

املوظف و  األعوان  .000 644 063 35 000 000 167 33
1.2.1.1.0.34.000 ون..................................................... .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 510 232 7 4 -%
1.2.1.2.0.34.000  .....................

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

األعوان و املوظفون................................................... . .000 020 67
1.2.1.1.0.35.000

000 412 71 4 -%

. املختلفة النفقات و املعدات ...............................................
1.2.1.2.0.35.000

النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية

املخصصات  و  الطارئة  النفقات   - .000 000 150 4 0
1.2.1.4.0.36.000 االحتياطية.

املندوبية السامية للتخطيط

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 097 339
1.2.1.1.0.42.000  ..........

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 274 148 4 -%
1.2.1.2.0.42.000  .................................

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

املوظف و  األعوان  .000 619 355
1.2.1.1.0.46.000 ون.............................................................. .

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 266 642 4 -%
1.2.1.2.0.46.000 ات...................................................... .

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 917 71
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1.2.1.1.0.48.000  .............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 600 512 4 -%
1.2.1.2.0.48.000  ..................................

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

املوظف و  األعوان  .000 890 578 1
1.2.1.1.0.51.000 ون............................................. .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 933 805 4 -%
1.2.1.2.0.51.000 . ..............................

املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 145 68
1.2.1.1.0.52.000  ...

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 180 42 4 -%
1.2.1.2.0.52.000 ات......................................................

املجلس األعلى للسلطة القضائية

األعوان و املوظفون ................................................. .000 600 113
1.2.1.1.0.53.000  ..

املعدا و  النفقات  املختلفة  .000 728 243 4 -%
1.2.1.2.0.53.000 .ت...................................................

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 637 77
1.2.1.1.0.54.000  ..

املعد و  النفقات  املختلفة  .000 215 82 4 -%
1.2.1.2.0.54.000 ات................................................. .

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

. األعوان و املوظفون................................................ للتذكرة.
1.2.1.1.0.55.000

املعد و  النفقات  املختلفة   . للتذكرة.
1.2.1.2.0.55.000 ات........................................................

مجموع نفقات التسيير الخاصة بامليزانية  .000 880 575 225
العامة

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 005 245
1.2.1.1.0.27.000  .................

.. املختلفة النفقات و املعدات .................. .000 296 260 4 -%

1.2.1.2.0.27.000  ........................................

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 912 240
1.2.1.1.0.28.000  ..............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 320 336 4 -%
1.2.1.2.0.28.000  .....................................

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 925 932
1.2.1.1.0.29.000  ...........

املعد و  النفقات  املختلفة   .. .000 156 016 2 4 -%
1.2.1.2.0.29.000 ات...................................................... .

وزارة الشغل و اإلدماج املهني

األعوان و املوظفون ................................................... .000 024 240
1.2.1.1.0.31.000  ..........

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 232 322 4 -%
1.2.1.2.0.31.000  ..................................

إدارة الدفاع الوطني

املوظف و  األعوان  .000 644 063 35 000 000 167 33
1.2.1.1.0.34.000 ون..................................................... .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 510 232 7 4 -%
1.2.1.2.0.34.000  .....................

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

األعوان و املوظفون................................................... . .000 020 67
1.2.1.1.0.35.000

000 412 71 4 -%

. املختلفة النفقات و املعدات ...............................................
1.2.1.2.0.35.000

النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية

املخصصات  و  الطارئة  النفقات   - .000 000 150 4 0
1.2.1.4.0.36.000 االحتياطية.

املندوبية السامية للتخطيط

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 097 339
1.2.1.1.0.42.000  ..........

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 274 148 4 -%
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1.2.1.2.0.42.000  .................................

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

املوظف و  األعوان  .000 619 355
1.2.1.1.0.46.000 ون.............................................................. .

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 266 642 4 -%
1.2.1.2.0.46.000 ات...................................................... .

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 917 71
1.2.1.1.0.48.000  .............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 600 512 4 -%
1.2.1.2.0.48.000  ..................................

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

املوظف و  األعوان  .000 890 578 1
1.2.1.1.0.51.000 ون............................................. .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 933 805 4 -%
1.2.1.2.0.51.000 . ..............................

املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 145 68
1.2.1.1.0.52.000  ...

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 180 42 4 -%
1.2.1.2.0.52.000 ات......................................................

املجلس األعلى للسلطة القضائية

األعوان و املوظفون ................................................. .000 600 113
1.2.1.1.0.53.000  ..

املعدا و  النفقات  املختلفة  .000 728 243 4 -%
1.2.1.2.0.53.000 .ت...................................................

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 637 77
1.2.1.1.0.54.000  ..

املعد و  النفقات  املختلفة  .000 215 82 4 -%
1.2.1.2.0.54.000 ات................................................. .

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

. األعوان و املوظفون................................................ للتذكرة.
1.2.1.1.0.55.000

املعد و  النفقات  املختلفة   . للتذكرة.
1.2.1.2.0.55.000 ات........................................................

مجموع نفقات التسيير الخاصة بامليزانية  .000 880 575 225
العامة

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 005 245
1.2.1.1.0.27.000  .................

.. املختلفة النفقات و املعدات .................. .000 296 260 4 -%
1.2.1.2.0.27.000  ........................................

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 912 240
1.2.1.1.0.28.000  ..............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 320 336 4 -%
1.2.1.2.0.28.000  .....................................

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 925 932
1.2.1.1.0.29.000  ...........

املعد و  النفقات  املختلفة   .. .000 156 016 2 4 -%
1.2.1.2.0.29.000 ات...................................................... .

وزارة الشغل و اإلدماج املهني

األعوان و املوظفون ................................................... .000 024 240
1.2.1.1.0.31.000  ..........

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 232 322 4 -%
1.2.1.2.0.31.000  ..................................

إدارة الدفاع الوطني

املوظف و  األعوان  .000 644 063 35 000 000 167 33
1.2.1.1.0.34.000 ون..................................................... .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 510 232 7 4 -%
1.2.1.2.0.34.000  .....................

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

األعوان و املوظفون................................................... . .000 020 67
1.2.1.1.0.35.000

000 412 71 4 -%

. املختلفة النفقات و املعدات ...............................................
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1.2.1.2.0.35.000

النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية

املخصصات  و  الطارئة  النفقات   - .000 000 150 4 0
1.2.1.4.0.36.000 االحتياطية.

املندوبية السامية للتخطيط

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 097 339
1.2.1.1.0.42.000  ..........

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 274 148 4 -%
1.2.1.2.0.42.000  .................................

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

املوظف و  األعوان  .000 619 355
1.2.1.1.0.46.000 ون.............................................................. .

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 266 642 4 -%
1.2.1.2.0.46.000 ات...................................................... .

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 917 71
1.2.1.1.0.48.000  .............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 600 512 4 -%
1.2.1.2.0.48.000  ..................................

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

املوظف و  األعوان  .000 890 578 1
1.2.1.1.0.51.000 ون............................................. .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 933 805 4 -%
1.2.1.2.0.51.000 . ..............................

املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 145 68
1.2.1.1.0.52.000  ...

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 180 42 4 -%
1.2.1.2.0.52.000 ات......................................................

املجلس األعلى للسلطة القضائية

األعوان و املوظفون ................................................. .000 600 113
1.2.1.1.0.53.000  ..

املعدا و  النفقات  املختلفة  .000 728 243 4 -%
1.2.1.2.0.53.000 .ت...................................................

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 637 77
1.2.1.1.0.54.000  ..

املعد و  النفقات  املختلفة  .000 215 82 4 -%
1.2.1.2.0.54.000 ات................................................. .

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

. األعوان و املوظفون................................................ للتذكرة.
1.2.1.1.0.55.000

املعد و  النفقات  املختلفة   . للتذكرة.
1.2.1.2.0.55.000 ات........................................................

مجموع نفقات التسيير الخاصة بامليزانية  .000 880 575 225
العامة

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 005 245
1.2.1.1.0.27.000  .................

.. املختلفة النفقات و املعدات .................. .000 296 260 4 -%
1.2.1.2.0.27.000  ........................................

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 912 240
1.2.1.1.0.28.000  ..............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 320 336 4 -%
1.2.1.2.0.28.000  .....................................

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 925 932
1.2.1.1.0.29.000  ...........

املعد و  النفقات  املختلفة   .. .000 156 016 2 4 -%
1.2.1.2.0.29.000 ات...................................................... .

وزارة الشغل و اإلدماج املهني

األعوان و املوظفون ................................................... .000 024 240
1.2.1.1.0.31.000  ..........

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 232 322 4 -%
1.2.1.2.0.31.000  ..................................

إدارة الدفاع الوطني

املوظف و  األعوان  .000 644 063 35 000 000 167 33
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1.2.1.1.0.34.000 ون..................................................... .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 510 232 7 4 -%
1.2.1.2.0.34.000  .....................

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

األعوان و املوظفون................................................... . .000 020 67
1.2.1.1.0.35.000

000 412 71 4 -%

. املختلفة النفقات و املعدات ...............................................
1.2.1.2.0.35.000

النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية

املخصصات  و  الطارئة  النفقات   - .000 000 150 4 0
1.2.1.4.0.36.000 االحتياطية.

املندوبية السامية للتخطيط

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 097 339
1.2.1.1.0.42.000  ..........

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 274 148 4 -%
1.2.1.2.0.42.000  .................................

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

املوظف و  األعوان  .000 619 355
1.2.1.1.0.46.000 ون.............................................................. .

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 266 642 4 -%
1.2.1.2.0.46.000 ات...................................................... .

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 917 71
1.2.1.1.0.48.000  .............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 600 512 4 -%
1.2.1.2.0.48.000  ..................................

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

املوظف و  األعوان  .000 890 578 1
1.2.1.1.0.51.000 ون............................................. .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 933 805 4 -%
1.2.1.2.0.51.000 . ..............................

املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 145 68

1.2.1.1.0.52.000  ...

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 180 42 4 -%
1.2.1.2.0.52.000 ات......................................................

املجلس األعلى للسلطة القضائية

األعوان و املوظفون ................................................. .000 600 113
1.2.1.1.0.53.000  ..

املعدا و  النفقات  املختلفة  .000 728 243 4 -%
1.2.1.2.0.53.000 .ت...................................................

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 637 77
1.2.1.1.0.54.000  ..

املعد و  النفقات  املختلفة  .000 215 82 4 -%
1.2.1.2.0.54.000 ات................................................. .

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

. األعوان و املوظفون................................................ للتذكرة.
1.2.1.1.0.55.000

املعد و  النفقات  املختلفة   . للتذكرة.
1.2.1.2.0.55.000 ات........................................................

مجموع نفقات التسيير الخاصة بامليزانية  .000 880 575 225
العامة

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 005 245
1.2.1.1.0.27.000  .................

.. املختلفة النفقات و املعدات .................. .000 296 260 4 -%
1.2.1.2.0.27.000  ........................................

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 912 240
1.2.1.1.0.28.000  ..............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 320 336 4 -%
1.2.1.2.0.28.000  .....................................

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

األعوان و املوظفون ................................................... .000 925 932
1.2.1.1.0.29.000  ...........

املعد و  النفقات  املختلفة   .. .000 156 016 2 4 -%
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1.2.1.2.0.29.000 ات...................................................... .

وزارة الشغل و اإلدماج املهني

األعوان و املوظفون ................................................... .000 024 240
1.2.1.1.0.31.000  ..........

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 232 322 4 -%
1.2.1.2.0.31.000  ..................................

إدارة الدفاع الوطني

املوظف و  األعوان  .000 644 063 35 000 000 167 33
1.2.1.1.0.34.000 ون..................................................... .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 510 232 7 4 -%
1.2.1.2.0.34.000  .....................

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

األعوان و املوظفون................................................... . .000 020 67
1.2.1.1.0.35.000

000 412 71 4 -%

. املختلفة النفقات و املعدات ...............................................
1.2.1.2.0.35.000

النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية

املخصصات  و  الطارئة  النفقات   - .000 000 150 4 0
1.2.1.4.0.36.000 االحتياطية.

املندوبية السامية للتخطيط

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 097 339
1.2.1.1.0.42.000  ..........

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 274 148 4 -%
1.2.1.2.0.42.000  .................................

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة

املوظف و  األعوان  .000 619 355
1.2.1.1.0.46.000 ون.............................................................. .

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 266 642 4 -%
1.2.1.2.0.46.000 ات...................................................... .

وزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 917 71
1.2.1.1.0.48.000  .............

. املختلفة النفقات و املعدات ................... .000 600 512 4 -%

1.2.1.2.0.48.000  ..................................

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

املوظف و  األعوان  .000 890 578 1
1.2.1.1.0.51.000 ون............................................. .

املختلفة النفقات و املعدات ..................... .000 933 805 4 -%
1.2.1.2.0.51.000 . ..............................

املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي

األعوان و املوظفون ................................................... .000 145 68
1.2.1.1.0.52.000  ...

املعد و  النفقات  املختلفة   . .000 180 42 4 -%
1.2.1.2.0.52.000 ات......................................................

املجلس األعلى للسلطة القضائية

األعوان و املوظفون ................................................. .000 600 113
1.2.1.1.0.53.000  ..

املعدا و  النفقات  املختلفة  .000 728 243 4 -%
1.2.1.2.0.53.000 .ت...................................................

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

. األعوان و املوظفون ................................................. .000 637 77
1.2.1.1.0.54.000  ..

املعد و  النفقات  املختلفة  .000 215 82 4 -%
1.2.1.2.0.54.000 ات................................................. .

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

. األعوان و املوظفون................................................ للتذكرة.
1.2.1.1.0.55.000

املعد و  النفقات  املختلفة   . للتذكرة.
1.2.1.2.0.55.000 ات........................................................

مجموع نفقات التسيير الخاصة بامليزانية  .000 880 575 225
العامة

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة .1.2.1.1.0.27.000

األعوان و املوظفون ................................... .1.2.1.2.0.27.000
000 005 245  .................................

.. املختلفة النفقات و املعدات ...........................................................
000 296 260 4 -% 

واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزارة  .1.2.1.1.0.28.000
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األخضر والرقمي

األعوان و املوظفون ................................... .1.2.1.2.0.28.000
000 912 240  ..............................

. املختلفة النفقات و املعدات .........................................................
000 320 336 4 -% 

وزارة الثقافة والشباب والرياضة .1.2.1.1.0.29.000

األعوان و املوظفون ................................... .1.2.1.2.0.29.000
000 925 932  ...........................

.. املختلفة النفقات و املعدات...................................................... .
000 156 016 2 4 -%

وزارة الشغل و اإلدماج املهني .1.2.1.1.0.31.000

األعوان و املوظفون ................................... .1.2.1.2.0.31.000
000 024 240  ..........................

املختلفة النفقات و املعدات ........................................................
000 232 322 4 -%

إدارة الدفاع الوطني .1.2.1.1.0.34.000

املوظف و  األعوان  .1.2.1.2.0.34.000
 644 063 35 000 000 167 33 ون..................................................... .

000

املختلفة النفقات و املعدات ...........................................
000 510 232 7 4 -%

املقاومين  لقدماء  السامية  املندوبية  .1.2.1.1.0.35.000
وأعضاء جيش التحرير

املوظف و  األعوان  .1.2.1.2.0.35.000
000 020 67 ون................................................... .

. املختلفة النفقات و املعدات ...............................................
000 412 71 4 -%

واملخصصات  الطارئة  النفقات  .1.2.1.4.0.36.000
االحتياطية

- النفقات الطارئة و املخصصات االحتياطية.0 4 150 000 000

املندوبية السامية للتخطيط .1.2.1.1.0.42.000

. األعوان و املوظفون ................................. .1.2.1.2.0.42.000
000 097 339  ..........................

. املختلفة النفقات و املعدات ..................................................... 
000 274 148 4 -%

والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزارة  .1.2.1.1.0.46.000
واإلسكان وسياسة املدينة

املوظف و  األعوان  .1.2.1.2.0.46.000
000 619 355 ون.............................................................. .

. املختلفة النفقات و املعدات...................................................... .
000 266 642 4 -%

االجتماعية  والتنمية  التضامن  وزارة  .1.2.1.1.0.48.000
واملساواة واألسرة

. األعوان و املوظفون ................................. .1.2.1.2.0.48.000
000 917 71  .............................

. املختلفة النفقات و املعدات ......................................................
000 600 512 4 -%

وإعادة  السجون  العامة إلدارة  املندوبية  .1.2.1.1.0.51.000
اإلدماج

املوظف و  األعوان  .1.2.1.2.0.51.000
000 890 578 1 ون............................................. .

املختلفة النفقات و املعدات ................................................... .
000 933 805 4 -%

املجلس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي .1.2.1.1.0.52.000

األعوان و املوظفون ................................... .1.2.1.2.0.52.000
000 145 68  ...................

. املختلفة النفقات و املعدات......................................................
000 180 42 4 -%

املجلس األعلى للسلطة القضائية .1.2.1.1.0.53.000

األعوان و املوظفون ................................... .1.2.1.2.0.53.000
000 600 113  ................

املختلفة النفقات و املعدا.ت...................................................
000 728 243 4 -%

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان .1.2.1.1.0.54.000

. األعوان و املوظفون ................................. .1.2.1.2.0.54.000
000 637 77  ..................

املختلفة النفقات و املعدات................................................. .
000 215 82 4 -%

من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  .1.2.1.1.0.55.000
الرشوة ومحاربتها
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املوظف و  األعوان   . .1.2.1.2.0.55.000
للتذكرة ون................................................

. املختلفة النفقات و املعدات........................................................
للتذكرة

 575  225 مجموع نفقات التسيير الخاصة بامليزانية العامة.
000 880

تعليل التعديل:

بقطاعين  الخاصة  العمومية  السياسات  نجاعة  تعزيز  أجل  من 
التعليم و الصحة و بناء على مبدأ تضامني بين القطاعات الوزارية، 
نقترح تعديل فصول نفقات التسيير بدون أي تأثير على مجموع نفقات 

التسيير الخاصة بامليزانية العامة.

ويمس التعديل ميزانيات املوظفين واألعوان في قطاعين الداخلية 
2020 وميزانية النفقات  والدفاع الوطني بالحفاظ على ميزانيتهما ل 

الطارئة.

في  املختلفة  النفقات  و  املعدات  ميزانيات  كذلك  التعديل  يمس 
لفائدة  املعدات  ميزانيات  من   4% نقص  فنقترح  القطاعات.  جميع 

التعليم والصحة.

مكنتنا كل هذه املجهودات من تحويل ميزانية إضافية محترمة )8,5 
مليار درهم( الى قطاعي التعليم )4,5 مليار درهم( والصحة )4 مليار 

درهم(.

في قطاع التعليم العمومي:

في  املتعاقدين  ادماج  اجل  من  درهم  مليار   9.5 زيادة  أوال  .•
الوظيفة العمومية واحتسابهم ضمن املوارد البشرية عوض املعدات.

سيمكن هذا التعديل التضامني معالجة اشكال الخصاص املهول 
املؤسسات  في  وخدماتي(  اداري  طاقم  )مدرسين،  البشرية  املوارد  في 

التعليمية العمومية. واألهداف هي:

جعل عدد التالميذ في القسم اقل من 25 تلميذ وتلميذة .•

تمكين كل مؤسسة من مدير وموظف اداري على االقل و3  .•
أعوان في مجال الخدمات )الحراسة و النظافة( حيث ان املعدل الحالي 
ال يتجاوز 1.04 بالنسبة للطاقم اإلداري و 0.47 في ما يخص االعوان 

باملدارس االبتدائية.

على مستوى النفقات املختلفة، سيمكن هذا التعديل من:

تكوين مستمر في املستوى لجميع املدرسين )310.000( عوض  .•
ال 65.000 املبرمجة بميزانية إضافية تقدر ب360 مليون درهم

تعليمية  مؤسسة   10.000 ل  درهم100.000(   ( مالي  دعم  .•
الحياة  التربوي،  )الدعم  مؤسسة  مشروع  بلورة  اجل  من  عمومية، 

املدرسية، األندية التربوية، املعدات البيداغوجية، األنشطة الفصلية( 
أي ميزانية اجمالية تقدر بمليار درهم عوض 100 مليون حاليا لدعم 

4.000 مؤسسة )25.000 درهم سنويا(

الرفع من عدد املستفدين من املنحة الجامعية )500.000  .•
عوض 374.000( و رفع مبلغ املنحة. يقدر هذا االجراء بزيادة 2 مليار 

درهم في ميزانية املنح الجامعية. أي 3.8 مليار درهم. كميزانية إجمالية.

.... .•

في قطاع الصحة العمومية :

نقترح تخصيص مبلغ 4 مليار درهم :

لتوظيف املزيد من مهنيي الصحة أي 10.000 منصب جديد  .•
4.000 منصب  إلى  وهو ما سيتطلب حوالي 1 مليار درهم، باإلضافة 

املقترحة في املشروع الحالي ليصبح العدد اإلجمالي 14.000 منصب.

لدعم برامج الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب  .•
والساكنة ذات االحتياجات الخاصة والتي عرفت امليزانية املخصصة 
لها بشكل غير مفهوم انخفاضا ملموسا بحوالي ناقص %10،04 مقارنة 
مع سنة 2019 وهذا غير مقبول نظرا الخصاص الكبير في توفير هذه 
الخدمات. لذى نقترح أن يتم عكس ذلك الرفع من قيمتها إلى الضعف 

أي بزيادة حوالي 500 مليون درهم.

لدعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض باألعمال االجتماعية  .•
خدمات  تقدم  والتي  للصحة  العمومي  بالقطاع  العاملين  لفائدة 
اجتماعية مهمة للموظفين النشيطين واملتقاعدين وعائالتهم ب 500 

مليون درهم.

وفي اتجاه االعتراف الفعلي بخصوصية قطاع الصحة نقترح : .•

والصعبة  النائية  باملناطق  العاملين  الصحة  موظفي  تحفيز  .-
الولوج والعالم القروي ب500 مليون درهم.

تحسين األوضاع املادية ملهنيي الصحة من أطباء وممرضين  .-
للتعويض عن  الهزيلة  القيمة  من  الرفع  وكذلك   ، وإداريين  وتقنيين 
املهنية بشكل  الحراسة واإللزامية واملداومة والتعويض عن األخطار 

متكافئ وعادل بحوالي 2 مليار و500 مليون درهم . و شكرا،

عيسلد عيرئيس:

عيسلدة وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

نصوت إجماال على مواد الجزء الثاني وذلك طبقا ملقتضيات الفقرة 
الثانية من املادة 53 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون املالية 

وكذلك طبقا للمادة 220 من النظام الداخلي للمجلس.

املوافقون: 51
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املعارضون: 29

املمتنعون: 1

أعرض مشروع قانون املالية برمته للتصويت: إذن 30 انتهى انتهى 
الكالم.

إذا سمحتم أعرض مشروع قانون املالية برمته للتصويت:

عملوعفقون: 59

عملعراضون: 29

عملمتنعون: ال أحد

صردق مجلس عينوعب على مشروع قرنون عملريلة اقم 65.27 
يلسنة عملريلة 2721 كمر صردقت علله عيلجنة وعديه عملجلس.

عينرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن ائيس عيفريق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعرديلة )نقطة نظرم(:

السيد الرئيس، فقط يجب أن توضحوا يعني للرأي العام واإلعالم 
واملتتبعين على أن هذا العدد هو فقط العدد الحاضر نظرا للتدابير 

اإلحترازية يعني في ظل هذه الجائحة، بمعنى تم التقليص من الحضور 
أودي شوف  لك  ويقول  العدد  هاد  ياخذوا  غادي  فقط، ألن  وليس 
املعارضة، فلذلك هاد  شحال حضر عاوتني، ال من األغلبية وال من 
العدد ال يعكس الحقيقة، بمعنى النواب عندهم الرغبة يجيو ولكن 
نظرا للجائحة والظروف الطارئة ديالها تم التقليص من العدد، ال في 

األغلبية وال في املعارضة.

عيسلد عيرئيس:

السيد الرئيس �سي مضيان أعتقد بأن أبلغ رسالة وأبلغ توضيح 
جات منك وأنت مكون من مكونات املعارضة، ولهذا املشكل انتهى.

عملوعفقون: 59

عملعراضون: 29

عملمتنعون: ال أحد

إذن صادق مرة أخرى مجلس النواب على مشروع قانون املالية رقم 
65.20 للسنة املالية 2021 كما صادقت عليه اللجنة وعدله املجلس، 

شكرا للجميع.
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محضر علجلسة عيرعبعة وعلخمسين بعد عملرئتين

عيترايخ: الجمعة 27 ربيع األول 1442ه )13 نونبر 2020م(.

عيرئرسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

مساء  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  دقيقة  ثالثون  عيتوقلت: 
والدقيقة الخامسة واألربعين.

الفرق  تدخالت  لتقديم  مخصصة  جلسة  عألعمرل:  جدول 
واملجموعة النيابية على إثر التطورات األخيرة املتعلقة بالوضع األمني 

باملنطقة العازلة »الكركارات«.

عيسلد علحبيب عملريك1 ائيس مجلس عينوعب، ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين.

افتتحت الجلسة،

عيسلدة وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

عاش املغرب في اليومين األخيرين أحداث خطيرة تتعلق بالوضع 
األمني بالكركرات بكيفية خاصة بالصحراء املغربية. فقبل تالوة البالغ 
في املوضوع أعطي الكلمة للسيدة والسادة رؤساء الفرق واملجموعة 

النيابية، لكم الكلمة السيد الرئيس باسم العدالة والتنمية.

عيعدعية  فريق  ائيس  عبرعهلم1  مصطفى  عيسلد  عينرئب 
وعيتنملة:

سلدنر  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
محمد وعلى آيه وصحبه.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة أعضرء علحكومة،

عيسلدعت وعيسردة أعضرء مجلس عينوعب،

عيسالم عللكم واحمة هللا تعرلى وثركرته،

على إثر التطورات الخطيرة التي تعرفها املنطقة العازلة للكركرات 
في الصحراء املغربية، نتيجة التصرفات واإلستفزازات الخطيرة والغير 
العدالة  فريق  بإسم  الكلمة  أتناول  البوليساريو،  مللشيات  مسؤولة 
والتنمية وفي لحظة تعبئة وطنية شاملة وإجماع وطني، وراء جاللة 
امللك، محمد السادس، حفظه هللا، القائد األعلى، ورئيس أركان الحرب 
العامة للقوات املسلحة امللكية، للدفاع عن الوحدة الترابية وعن الوطن 
ومصالحه العليا، نؤيده في فريق العدالة والتنمية بكل قوة ونحيي عاليا 

الرد املشروع والحازم للسلطات املغربية على عرقلة الحركة الطبيعية 
للتنقل املدني والتجاري التي تمارسها ملشيات وعصابات البوليساريو في 
املنطقة العازلة الكركرات في الصحراء املغربية. ونعبر عن تقديرنا الكبير 
ودعمنا الكامل للقوات املسلحة امللكية املرابطة بقوة وعزيمة وحزم 
على الثغور ونحيي ردها الحاسم واملضبوط الذي أعاد األمور إلى نصابها 
من خالل وضع حزام أمني لتأمين تدفق السلع وحرية تنقل األفراد عبر 

املنطقة العازلة الكركرات بالصحراء املغربية.

وأعضاء  املتحدة  لألمم  العام  األمين  السيد  ننبه  املناسبة  وبهذه 
التطورات  هذه  بخطورة  الجوار  ودول  واملينورسو  األمن  مجلس 
مسؤولياتهم  بتحمل  ونطالبهم  مقبولة،  وغير  اإلستفزازية  والتحركات 
ووضع حد لهاته اإلنتهاكات املتكررة لالتفاقات العسكرية من طرف 
ملشيات البوليساريو والهادفة إلى زعزعة اإلستقرار باملنطقة والتغطية 
على هزائمها السياسية والدبلوماسية املشهودة، واألوضاع املأساوية 
عليكم  والسالم  بتندوف،  العار  بمخيمات  املحتجزون  يعيشها  التي 

ورحمة هللا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، اآلن الكلمة لفريق األصالة املعاصرة، السيد 
النائب، عاين ال�سي وهبي راه شوف األغلبية تسعى إلى تحصين صحتك.

عينرئب عيسلد عبد عيلطلف وهبي:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

في هذا الصباح أكدنا من جديد أننا دولة قوية في املنطقة وأننا دولة 
تحسم حينما يتطلب األمر الحسم، فمنذ شهر تقريبا وبعض الحركات 
وبضبط  جأش  برباطة  املغرب  معها  تعامل  الصحراء  في  البهلوانية 
للنفس، وبإشتراك لقرارات األمم املتحدة واألمين العام لألمم ملتحدة 
والدول املجاورة والدول األعضاء باألمم املتحدة، وتم التشاور ومنحت 
لهم فرصة من أجل أن يتدخلوا ليهدأ الوضع، ولكن يبدو أن املرتزقة 
واإلنفصاليين ال يفهموا لغة الحوار، لذلك أنا أحيى القوات املسلحة 
امللكية بقيادة، صاحب الجاللة، القائد األعلى، على حسمه للموقف، 
كبير  بذكاء  تمت  العملية  أن  أوال-  أساسيتين:  بنقطتين  ذلك  ويتميز 

وبسرعة؛

ثانيا-أنه لم يتم سفك الدماء مطلقا، لم يتم املساس بالسالمة 
البدنية والجسدية ألي كان؛

ثالثا- واملالحظة التي تثير السخرية هو الفرار الذي قام به أعداؤنا 
بطريقة مهينة وأمام الصحافة الدولية، إضافة إلى ذلك البد أن نشكر 
القوات املسلحة من خالل قائدها، ثم كذلك أن نشكر جميع الدرك 
امللكي واألمن الوطني والقوات املساعدة وغيرها، كذلك أن نشيد بدور 
التي كانت حاضرة في املوضوع وال في  الداخلية  الحكومة ال في وزارة 
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وزارة الخارجية التي كانت في حوار مستمر مع السيد األمين العام لألمم 
املتحدة والسيد وزير الخارجية املوريتاني ووزراء دول مجلس األمن، كما 
نؤيد بشكل مطلق وال مشروط ثم أننا نريد، نحن نؤمن في حزب األصالة 
واملعاصرة وفي فريق األصالة املعاصرة نؤمن أننا نريد أن تكون الصحراء 
منطقة احترام وحفاظ على السلم واألمن الدوليين، ومن خاللها نريد 
أن تكون الصحراء منطقة تطور إقتصادي للمغرب وكذلك للجميع وأن 

تكون الصحراء لها فائدة علينا وعلى الجميع.

ومن هذا املنبر أنادي الجميع على أن السلم واألمن هو الذي سيؤدي 
إلى التطور اإلقتصادي واإلجتماعي وليس التمزق أو الحروب أو بعض 

الحركات البهلوانية، تحيتنا لدولتنا ولقائدها، والسالم عليكم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد النائب، فريق التجمع الدستوري.

عينرئب عيسلد مصطفى بريترس:

سلدنر  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
محمد وعلى آيه وصحبه أجمعين.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة وعيسردة عيوزاعء،

زمالئ1 عألفرضل،

ارتباطا بالتطورات الخطيرة التي عرفها ملف وحدتنا الترابية التي 
الخطيرة  اإلستفزازات  إثر  وعلى  والدولي  الوطني  العام  الرأي  تتبعها 
التابعين مللشيات البوليساريو  واملستمرة ملجموعة من قطاع الطرق 
باملنطقة الحدودية الكركرات، قام املغرب وبعد صبر طويل بالتحرك 
اليوم إلعادة األمور إلى نصابها لضمان حرية التنقالت املدنية والتجارية 
بعد عرقلتها ملدة طويلة، وما رافق ذلك من محاوالت للتضييق على عمل 

املراقبين العسكريين للمينورسو.

إن تحرك املغرب ينبع من واجبه حماية هذه املنطقة وحماية مرور 
املدنيين والتجارة الدولية كما كان من واجبه أيضا حماية حرية األرواح 

واملمتلكات.

وبقدر التزام املغرب وتمسكه بالتريث وضبط النفس واللجوء إلى 
كل املبادرات القانونية في إطار دينامية البحث عن الحل السلمي لهذا 
املشكل املفتعل الذي طال أمده، بقدر ما نتشبث بالدفاع عن حدودنا 
وعن مغربية صحرائنا، ونرفض رفضا قاطعا كل عمل استفزازي يسعى 

إلى نشر الفو�سى وعدم االستقرار في هذه املنطقة.

ودعمنا  قوة عن مساندتنا  وبكل  نعبر  أن  الصدد، البد  وفي هذا 
وتشبثنا بقرارات، صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، حفظه هللا، 
الحقوق  وتكرس  ترسخ  التي  امللكية،  املسلحة  للقوات  األعلى  القائد 

السيادية لبالدنا.

إن املغرب الوفي لتعهداته والتزاماته ستبقى أبوابه مفتوحة في كل 
إلى نشر السلم واإلستقرار واإلحتكام إلى مقررات  املبادرات الساعية 

املنتظم الدولي.

باملهنية  نشيد  الدستوري  التجمع  في فريق  إننا  الصدد  وفي هذا 
التحرك  في  وشجاعتها  امللكية  املسلحة  للقوات  واالستثنائية  العالية 
والتصدي لهذه اإلستفزازات ونحيي على الدوام تفانيها وإخالصها الدائم 
القيادة  الترابية، تحت  الوطن وصيانة وحدته  الدفاع عن حوزة  في 

السامية، لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، حفظه هللا.

كما ندعو إلى اليقظة والتعبئة التي ميزت بالدنا في تعاطيها مع ملف 
القضية األولى وعدم اإلنسياق وراء ما يروجه خصوم وحدتنا الترابية 
من أخبار كاذبة وملفقة هدفها النيل من وحدة الصف الوطني املوحد 

واملتراص.

عيسلد عيرئيس،

حضرعت عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيزمالء عألفرضل،

ليشهد العالم أن املغرب الذي عبر على الدوام على حسن نواياها 
لحل لهذا املشكل املفتعل، وفي الوقت الذي كان جاللة امللك، حفظه 
هللا، يواصل مسار تنمية املنطقة وتعزيز فرص اإلستثمار واإلستقرار يأبى 
خصوم وحدتنا الترابية إال اإلستمرار في اإلستفزازات التي لن تنفعهم في 

�سيء.

إن فريق التجمع الدستوري ليحي عاليا جهود بالدنا، تحت القيادة 
السامية، لجاللة امللك، نصره هللا، لحل هذا املشكل املفتعل ويشيد 
الكامل  اإلحترام  على  املبني  املغربي  املوقف  هذا  نظر  وبعد  بحكمة 

ملقررات املنتظم الدولي واإلحتكام إلى صوت العقل والحكمة.

وفي الختام ندعو إخواننا املغرر بهم إلى العودة إلى جادة الصواب، 
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  اآلن  الكلمة  النائب،  السيد  شكرا 
والتعادلية، السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد نوا عيدين مضلرن ائيس عيفريق عالستقاللي 
يلوحدة وعيتعرديلة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة، عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،
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علحضوا عيكريم،

تدعو  متواترة  تطورات  املغربية  بالصحراء  املفتعل  النزاع  عرف 
املنطقة  في  البوليساريو  لجبهة  اإلستفزازية  املمارسات  نتيجة  للقلق، 
تنقل  ومنع  للمغرب  الحيوية  باملصالح  واملس  الكركرات،  العازلة 
األشخاص والبضائع عبر هذا املعبر، ملدة أكثر من شهر في الوقت الذي 
حرصت فيه بالدنا على تغليب خيار الحكمة والتعقل وضبط النفس، 

واحترام وقف إطالق النار كما تنص على ذلك القرارات األممية.

أمام هذا الوضع الخطير ال يمكن للمملكة املغربية أبدا أن تظل 
مكتوفة األيدي من أجل الدفاع عن وحدتها الترابية وحماية مصالحها 
حرية  إرساء  دون  تحول  التي  العراقيل  جميع  ومواجهة  اإلقتصادية 
الدفاع  الحق  إطار  في  وذلك  الكركرات،  الحدودي  املعبر  عبر  التنقل 

الشرعي للمغرب، بعدما استنفد جميع الخيارات املمكنة.

إننا في الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادليتنا نبارك جميع الخطوات 
واملبادرات الرامية إلى حماية وحدتنا الترابية وصيانة مصالح املغرب 
الحيوية في إطار الشرعية الدولية، تحت القيادة الرشيدة، لصاحب 
الجاللة، القائد األعلى للقوات املسلحة امللكية ورئيس أركان الحرب 

العامة، والسالم عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للفريق الحركي، السيد الرئيس.

عينرئب عيسلد محمد مبديا ائيس عيفريق علحرك1:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة وعيسردة عيوزاعء عملحت7مون،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

املناورات  وفي خضم  اململكة  بجنوب  األخيرة  بالتطورات  ارتباطا 
الحركي  الفريق  فإن  الترابية،  وحدتنا  لخصوم  املستمر  اإلستفزازية 
بمجلس النواب يعتبر قضية الوحدة الترابية مسألة مقدسة، وتشكل 
أولوية األولويات، ويعلن كما كان وسيبقى دائما وأبدا وقوفه الكاملة 
وراء، جاللة امللك، نصره هللا وأعز أمره، في جبهة موحدة ومتراصة، 
مع كل مكونات الشعب املغربي للتضحية بالغالي والنفيس والتصدي 

ألطروحة كل األطراف املناوءة التي تنازعه في شرعية قضيته العادلة.

ويعتبر بأنه ال يمكن تماما السكوت واإلستمرار في ضبط النفس أمام 
واتفاقية جنيف  العسكرية  االتفاقيات  تنتهك كل  انفصالية  شردمة 
هذه  بلغت  حيث  األمن،  مجلس  وتوصيات  الدولي  والقانون  الرابعة 
اإلستفزازات حدا ال يطاق بتخريب وقطع الطريق الحدودية املغربية 
القوات  أفراد  اإلستفزاز  حد  إلى  ذهبت  بل  بالكركرات،  املوريتانيا 

املسلحة امللكية وتعريض حياة مراقبي بعثة املينورسو للخطر.

إن اللجوء إلى هذه األفعال اإلستفزازية الدنيئة والعقيمة التي لم 

تنفع معها دعوات األمين العام لألمم املتحدة وتدخالت أعضاء من 
مجلس األمن مبعثها اإلنتصارات الدبلوماسية للمغرب، والتي عكسها 
الخطاب امللكي السامي األخير بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء 
املظفرة، حيث ترسخ مغربية الصحراء على الصعيد الدولي في إطار 
الحل السيا�سي القائم على الواقعية والتوافق املتمثل في املبادرة املغربية 
للحكم الذاتي، والتي تحظى بدعم مجلس األمن والقوى الكبرى كخيار 

طبيعي ووحيد لتسوية النزاع.

وفي األخير نحيي عاليا جهود ومواقف، جاللة امللك، القائد األعلى 
للقوات املسلحة امللكية وضامن الوحدة الترابية موجهين تحية إكبار 
العمومية واألمنية  القوات  الباسلة ومختلف  وإجالل لقوات جيشنا 
للدفاع عن  الجسام  تضحياتها  على  اململكة  وحدود  بتخوم  املرابطة 
حوزة الوطن ووحدته، معلنين عن كامل االستعداد والتعبئة الشاملة 
للوقوف وراء جاللة امللك، نصره هللا، وأعز أمره، وفاء لقسم املسيرة 
الخضراء املظفرة ولرباط البيعة املقدس للوقوف سدا منيعا أمام أية 
محاولة يائسة الستهداف أو زعزعة استقرار اململكة السعيدة، شكرا 

لكم.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة للسيد رئيس الفريق اإلشتراكي.

عينرئب عيسلد شقرعن أمرم ائيس عيفريق عالشت7عك1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

وسيبقى املغرب إن شاء هللا كما كان دائما متشبثا باملنطق والحكمة، 
بقدر ما سيتصدى بكل قوة وحزم للتجاوزات التي تحاول املس بسالمة 
واستقرار أقاليمه الجنوبية، ذاك ما عبر عنه بثبات املوقف، جاللة 
امللك، محمد السادس، أعزه هللا، في خطابه امللكي السامي بمناسبة 
الذكرى 45 للمسيرة الخضراء، في رسالة واضحة إلى خصوم وحدتنا 
محاولة  في  اليائسة  ومناوراتهم  العقيمة  استفزازاتهم  وضد  الترابية 
مرفوضة من بالدنا لعرقلة حركة السير الطبيعي بين املغرب وموريتانيا 
أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار األمني أو أي استغالل 

غير مشروع لثروات املنطقة.

مواجهة  في  النفس  ضبط  درجات  أق�سى  ممارسة  وبعد  واليوم 
اإلستفزازات الخطيرة وغير املقبول التي قامت بها ميلشيات البوليساريو 
في املنطقة العازلة الكركرات في الصحراء املغربي،ة لم يكن أمام بالدنا 
من خيار سوى اإلضطالع بمسؤوليتها من أجل وضع حد لحالة العرقلة 
الناجمة عن هذه األعمال وإعادة إرساء حرية التنقل املدني والتجاري، 
وهو الخيار الذي جاء بعد التشبث باملنطق والحكمة عمليا عبر تكريس 
بالدنا الوقت الكافي للمساعي الحميدة لألمين العام لألمم املتحدة وبعثة 
املينورسو من أجل حمل البوليساريو على وقف أعمالها الهادفة إلى 

زعزعة اإلستقرار ودفعها ملغادرة املنطقة العازلة للكركرات.
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لقد جاء تحرك بالدنا قويا حازما إزاء األفعال غير املقبول مليلشيات 
البوليساريو اإلنفصالية، وذلك في إنسجام تام مع الشرعية الدولية 
وفي تجسيد حي للحكمة عبر عملية أكدت القوات املسلحة امللكية بأنها 
تتم وفق قواعد واضحة لإلشتباك، تتطلب تجنب أي اتصال بالناس 

املدنيين وعدم اللجوء إلى استخدام السالح إال للدفاع عن النفس.

وإننا في الفريق اإلشتراكي بمجلس النواب إذ نعتز بثبات ووضوح 
في  كمحددين  والسالم  والسلم  الدائم صوب  ونزوعها  بالدنا  موقف 
سلوكها وهو ما يتجسد في املبادرة املغربية املتعلقة بالحكم الذاتي التي 
حظيت وتحظى بدعم مجلس األمن والقوى الكبرى باعتبارها الخيار 
الطبيعي الوحيد لتسوية النزاع املتعلق بالصحراء املغربية، إذ نعتز بقوة 
وصالبة موقف بالدنا، فإننا نؤكد على حق بالدنا في الدفاع عن حقوقها 
الشرعية وسالمة وحدتها الترابية، ونعتبر نداء الوطن جامعا موحدا لكل 
املواطنات واملواطنين بالروح الوطنية تلو التابع املعبر عنها في ملحمة 
مغربية تعكس صورة الشعب املغربي املعبأ وراء جاللة امللك، محمد 
السادس، القائد األعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات املسلحة 
امللكية، للدفاع والدود عن حوزة الوطن، فتحية إجالل وإكبار لقواتنا 
املسلحة امللكية الباسلة، بقيادة جاللة امللك، نصره هللا، في دفاعها 

املستميث عن وطننا العزيز من طنجة إلى الكويرة، وشكرا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة الرئيسة بإسم املجموعة 
النيابية للتقدم واإلشتراكية.

عينلربلة  عملجموعة  ائيسة  يبلق  عرئشة  عيسلدة  عينرئبة 
يلتقدم وعإلشت7عكلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدة وعيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت عينرئبرت وعيسردة عينوعب،

طلبنا  مع  السريع  تفاعلكم  على  الرئيس  السيد  نشكركم  بداية 
كرؤساء فرق ومجموعة نيابية لتناول الكلمة في هاته الجلسة للتحدث 

في مستجدات وتطورات الشريط الحدودي الكركرات.

لقد تتبعنا ولعدة أسابيع وعبرنا في الكثير من املناسبات عن رفضنا 
املطلق لالستفزازات التي تقوم بها عناصر محسوبة على الكيان الوهمي، 
وجددنا هذا املوقف في تدخلنا في الجلسة العمومية التي عقدناها أمس 

لدراسة الجزء األول من مشروع قانون املالية لسنة 2021.

وعرقلة  الطريق  قطع  إلى  الوهمي  الكيان  ميلشيات  عمدت  لقد 
حركة املرور نحو موريتانيا ومنها إلى عمقنا اإلفريقي، بل وتعدت ذلك إلى 
اإلستفزازات املتكررة لقواتنا املسلحة امللكية ولوحدات بعثة املينورسو 
األممية في محاولة يائسة إلثارة األنظار بعد اتساع دائرة املجتمع املد 

الدولي املقتنع بقوة ومصداقية ومشروعية قضيتنا الوطنية.

قد أبانت بالدنا على حكمة وتبصر وضبط عال للنفس في التعامل 
مع هاته اإلستفزازات مع هاته املناورات اليائسة، واليوم وجد املغرب 
نفسه معضطرا التخاذ قرار التحرك من أجل وضع حد لهاته العرقلة 

وإعادة األمور إلى وضعها الطبيعي.

وهي مناسبة نقف فيها وقفة إكبار ومجد لقواتنا املسلحة امللكية 
الباسلة ولقائدها األعلى، جاللة امللك، محمد السادس، نصره هللا.

وفي هذا الصدد، نعبر باسم التقدم واالشتراكية عن دعمنا عن 
املنطقة، ونعتبره قرار سياديا، قرار  في  التحرك  لقرار  املطلق  تأييدنا 
القانوني  الوضع  لتغيير  محاولة  ألية  قاطع  بشكل  ونرفض  مشروعا 
والتاريخي للمنطقة، مهما كان أصحابها وذلك في تعاون تام مع األمم 

املتحدة وأمينها العام.

للدفاع عن  واملستميث  الدائم  استعدادنا  املناسبة  بهذه  ونجدد 
حقوقنا املشروعة والتاريخية الثابتة وسنكافح جميعا من أجل سيادة 
وطنية وحرمة حوزته الترابية الكاملة، تحت القيادة الرشيدة، لجاللة 

امللك، محمد السادس، نصره هللا، والسالم عليكم ورحمة هللا.

عيسلد عيرئيس:

الرئيس، نقطة إخبارية أخيرة إذا سمحتم السيدة  شكرا السيد 
الوزيرة، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، اتفقنا في إطار 
الفرق  ورؤساء  مكتب  من  املجلس  أجهزة  مع  املستمرة  اإلستشارات 
واملجموعة النيابية على إصدار بالغ بإسم بمجلس النواب، هذا البالغ 
سيتم توزيعه بعد حين إلى جميع وسائل اإلعالم بالغ يتضمن املواقف 

الثابتة لجميع مكونات املجلس، فشكرا لكم جميعا.

منبت عألحرعا مشرق عألنوعا

منتدى عيسؤدد وحمره

دمت منتدعه وحمره

عشت في عألوطرن يلعلى عنوعن

ملء كل جنرن ذكر كل يسرن

بريروح برلجسد هب فترك

يبى ندعك

في فم1 وفي دم1

هوعك ثرا نوا ونرا

إخوت1 هلر يلعلى سعلر

 شهد عيدنلر أن هنر نحلر

بريشعرا

هللا عيوطن عمللك



7527 الجريدة الرسمية للبرملانعدد.118–11.ربيع الثاني.1442  )27.نونبر.2020( 

محضر علجلسة علخرمسة وعلخمسين بعد عملرئتين

عيترايخ: اإلثنين 30 ربيع األول 1442ه )16 نونبر 2020م(.

لرئيس  الثاني  النائب  جلون  بن  التويمي  محمد  السيد  عيرئرسة: 
مجلس النواب.

من  ابتداء  دقيقة  دقيقة  وعشرون  وسبعة  ساعتان  عيتوقلت: 
الساعة الثالثة زواال والدقيقة الثالثة.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  عألعمرل:  جدول 
التالية:

العدل؛ .-

الطاقة واملعادن والبيئة؛ .-

عيسلد محمد عيتويم1 بن جلون ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيوزير عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
ملراقبة  الشفهية  األسئلة  جلسة  نخصص  املوقر،  ملجلسنا  الداخلي 
الحكومة، ويتضمن جدول األعمال لهذا اليوم، أربع أسئلة تليها مناقشة 
بطرح سؤالين في إطار وحدة املوضوع في كل من القطاعين التاليين: 
العدل والطاقة واملعادن والبيئة، ووفق املادة 149 من النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر، نستمع إلى املراسالت الواردة على الرئاسة، فلتتفضل 

السيدة أمينة املجلس لتالوتها مشكورة.

عيسلدة أسمرء عغاليو أملنة علجلسة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

توصل مكتب املجلس من مجلس املستشارين ب:

- مقترح قانون يق�سي بتعديل الفقرة األولى من املادة 6 من القانون 
بعد  وذلك  األساسية  الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة   65.00 رقم 

تعديله.

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 9 إلى 16 نونبر 2020 هي 29 سؤاال شفويا، 95 سؤاال 

كتابيا و234 جوابا على أسئلة كتابية، شكرا للسيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

املجلس  أن  املحترمين،  النواب  والسادة  السيدات  أخبر  بداية، 

سيعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع 
القوانين الجاهزة، وذلك مباشرة بعد حصة األسئلة الشفهية، وأود 
والسادة  السيدات  لدن  من  املقدمة  الطلبات  يخص  فيما  اإلشارة 
النواب بناء على املادة 152 من النظام الداخلي ملجلس النواب فقد 
برمج طلبان اثنان، طلب من طرف املعارضة وطلب من طرف األغلبية 

يخصان القطاع الصحي.

حضرات السيدات والسادة، نشرع اآلن في بسط األسئلة الشفهية 
املدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع العدل، مرحبا السيد الوزير 
بسؤالين في إطار وحدة املوضوع، السؤال األول من طرف فرق األغلبية، 
قطاع  السؤال،  لطرح  مشكورا  النائبة  أو  النائب  السيد  فليتفضل 

العدل، في دقيقة واحدة.

عينرئبة عيسلدة ببينة قرواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بلدان  كباقي  جائحة  واجهت  بالدنا  تعلمون  كما  الوزير،  السيد 
العالم، وطبعا قطاع العدل له خصوصية، ألن هو مرافق حيوي، من 
املرافق املهمة، وكنتم أمام تحديات كبيرة ديال كيفية املوازنة ما بين 
الحفاظ على استمرارية وسير املرفق العمومي، وبين الحق في الحياة 
العدالة، فكان اإلشكالية ديال  املرتفقين ديال  والحفاظ على صحة 
املحاكمات عن بعد، كاين كذلك إشكاليات مرتبطة، السيد الوزير، 
بضمان الصحة ديال العاملين داخل هذه املحاكم، وهناك إشكاليات 
كذلك مرتبطة باإلطار القانوني للمحاكمات عن بعد، ومجموعة من 
مشاريع  هاد  حول  الوزير،  السيد  نسائلكم  التي  القوانين  مشاريع 
القوانين، وحول ما يرتبط باإلجراءات التي اتخذتموها لحماية العاملين 

ولضمان السير العادي للمرفق العدالة، شكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضل السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة عبلة بوزكري:

عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، نيابة عن فرق املعارضة نطرح التساؤل التالي: ال 
شك أن منظومة العدالة تأثرت بدورها من إجراءات حالة الطوارئ 
الصحية، بما تفرضه من تحديات وصعوبات وإكراهات هذا املجال، 
األمر الذي يسائل الحكومة عن السياسة املعتمدة لتعزيز دور القضاء 
املحاكمة  األساسية وصيانتها، وضمان  والحريات  الحقوق  في حماية 
املتكامل  القانوني  اإلطار  إصالح  استكمال  من  تقتضيه  بما  العادلة 
للعدالة، وتحديث اإلدارة القضائية لتأهيل املحاكم، وتوفير الظروف 
املناسبة والشروط املالئمة لتسهيل ولوج املرتفقين إلى املحاكم، وغيرها 
أن تجعل  التي من شأنها  الالزمة األساسية والجوهرية  الوسائل  من 

القضاء في خدمة املواطن، وشكرا.
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عيسلد ائيس علجلسة:

تفضلوا  املحترم،  الوزير  السيد  الجواب  النائبة،  السيدة  شكرا 
السيد الوزير.

عيسلد محمد بنعبد عيقردا، وزير عيعدل:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

سأبدأ بالجواب على السؤال اللي تفضلت به الفرق ديال األغلبية، 
واملتعلق ببعض التوضيحات واملعطيات بخصوص التدابير التي قمنا 

بها على مستوى وزارة العدل، ملواجهة تف�سي وباء كورونا بهذا القطاع.

وزارة العدل، حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين، كما 
تعلمون، وفي إطار اإلختصاصات املوكولة إليها في مجال التدبير اإلداري 
للمحاكم، ومن منطلق مسؤوليتها لضمان األمن الصحي داخل املرافق 
القضائية، اتخذت منذ البداية هاد األزمة الصحية عدد من اإلجراءات 

للحد من تف�سي الوباء، ويتعلق األمر:

أوال-بأول قرار اتخدناه، يتعلق بتعليق انعقاد الجلسات بمختلف 
محاكم اململكة، وبهذا الخصوص كان هناك تنسيق مع املجلس األعلى 
للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، التخاذ هاد اإلجراء بحيث 
أنه في بالغ مشترك يوم 16 مارس 2020 تم اإلعالن على هاد التعليق اللي 
دخل حيز التنفيذ في اليوم املوالي، باستثناء جلسات املعتقلين وجلسات 
القضاء اإلستعجالي وقضاء التحقيق. اإلجراء الثاني- اللي خذينا هو 
اللي كيتعلق بتوفير كل مستلزمات التعقيم والوقاية لفائدة املحاكم، 
وال أريد أن أدخل هنا في تقديم األرقام واملعطيات، ألن أن هذا يدخل في 
صميم واجبنا، لكن يكفي اإلشارة إلى أن الوزارة خصصت اعتمادات 
مالية وصالت إلى 9 مليون درهم القتناء املعقمات والكمامات واألجهزة 
باقتنائها  قمنا  اللي  الحرارية  والكاميرات  الحرارة،  لقياس  اليدوية 
الوافدين  درجة  لقياس  الحرارية  الكاميرات  من   306 حوالي  وتثبيت 
على املحاكم، وكذلك 250 جهاز يدوي لقياس الحرارة إلى غير ذلك من 

التدابير واإلجراءات اللي قمنا به فهاد اإلطار.

اإلجراء الثالث- يتعلق بتعزيز الخدمات الرقمية والتبادل الال مادي 
للمساطر، بحيث أن هاد الجائحة أظهرت أهمية الخدمة الرقمية، أي 
تقديم الخدمة اإلدارية عن بعد بدون أن يتنقل املواطنون واملرتفقون 
إلى بناية املحاكم، خصوصا في الوضعية ديال الحجر الصحي، وكان 
البوابة  كتوفرها  اللي  الخدمات  هاد  بشأن  مارس   14 في  خرج  بالغ 
اإللكترونية واللي يمكن للسادة السيدات والسادة النواب يطلعو عليها 
هي mahakim.ma بحيث كنالحظو ارتفاع في العدد داملستفيدين من 
هاد الخدمات، واللي كتأكدها اإلحصائيات التالية من 20 مارس إلى يوم 
الجمعة 11 نوفمبر، بحيث وصل عدد الطلبات املتعلقة بالحصول، 
كنتكلم على الطلبات عن بعد واملعالجة عن بعد، الطلبات املتعلقة 

على  بالحصول  املتعلقة  الطلبات  وعدد   263803 التجاري  بالسجل 
وعدد  بعد،  عن  معالجتها  تمت  كلها  طلب   199269 العدلي  السجل 
الطلبات املتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية 
ديال  العمليات  وعدد  بعد،  عن  ديالها  املعالجة  تمت  طلب   16854
البحث في موقع mahakim.ma الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا 
وامللفات القضائية 9 مليون و156741 عملية بحث، وعدد زوار املوقع 
لالطالع على الخدمات الرقمية اللي كتوفرها الوزارة مليون و89018 
زائر، أما عدد املحامين الذين أنشؤوا حسابات إلكترونية في منصة 
املحامي للتبادل اإللكتروني مع املحاكم، فقد انتقل بقفزة نوعية خالل 
األزمة إلى 937 محامي، عدد املقاالت اللي تم اإليداع ديالها عبر هاد 
املنصة اإللكترونية 6378 مقال، عدد العدول الذينا أنشؤوا حسابات 
في منصة اإلذن بالزواج 2102، عدد طلبات اإلذن بالزواج التي تم 

إيداعها عبر هاد املنصة اإللكترونية 12312 طلب تمت معالجته.

ولكم حضرات السيدات والسادة أن تتصورو لو كان هاد اآلالف 
داملواطنين كيتنقلو أثناء حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي إلى 
املحاكم لالستفادة من هاد الخدمات املشروعة في ظل التدابيراإلحترازية، 
ننوه  باش  املناسبة  هاد  أغتنم  إذن  الوباء،  لهاد  مهول  تف�سي  هناك 
بالحرارة دالتجاوب دالسادة املحامين مع الوزارة بشأن برنامجها الرامي 
إلى إستعمال منصة املحامين التبادل اإللكتروني مع املحاكم، بحيث 
أننا وقعنا عدد من اإلتفاقيات مع الهيئات ديال املحامين، بلغ عددها 
8 ديال الهيئات وكان آخرها أول أمس بمدينة تطوان مع هيئة املحامين 
بتطوان يوم الجمعة املا�سي، وسنوقع باقي املذكرات األخرى وهي تقت�سي 
أن تسهر الوزارة أطر الوزارة ومهندسيها الشباب على تكوين املحامين 
كمكونين في املجال ديال التعامل مع تقنيات التواصل عن بعد ومع 
املنصة اإللكترونية؛ كذلك البد أن أخبركم بأننا قمنا بإنجاز مخطط 
من  عدد  في  قدمناه  اللي  العدالة  ملنظومة  الرقمي  للتحول  توجيهي 
اإلجتماعات الرسمية ومع العديد من املؤسسات، واللي كيوفر واحد 
العدد ديال املرجعيات وديال العمليات وديال األهداف واللي كيظم 6 
ديال البرامج أفقية هيكلية و22 مشروع، سنقدم تفاصيلها قريبا أمام 
الصحافة وكما عبرنا أمام لجنة العدل والتشريع بهذا املجلس سنقدم 

أيضا التفاصيل حول هاد املخطط التوجيهي؛

مع  والتشاور  التنسيق  بتعزيز  يتعلق  به  قمنا  آخر  إجراء  هناك 
مختلف الفاعلين والشركاء وفي هاد اإلطار انعقد اجتماع رباعي يعني 
بين وزير العدل والرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية 
ورئيس النيابة العامة ورئيس جمعية هيئات املحامين باملغرب، انعقد 
هاد االجتماع لكي يتدارس ويناقش مراحل استئناف العمل في املحاكم 

بعد العطلة القضائية وفق جدول زمني ومعايير محددة.

وتنزيال ملخرجات هاد االجتماع انعقدت اللجن الثالثية أيضا، ألن 
في  يشتغل  الخصوصية  هاد  على  أسطر  أن  البد  القطاع  واحد  هذا 
شراكة يومية مستمرة والقطاع د العدالة كيعرف التدخل ديال تقريبا 
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واحد 7 وال 8 ديال املهن القضائية، وكلها تحتاج إلى جاهزية كبرى للحوار 
وإلى صبر وإلى بحث على توافقات كبرى، وهكذا كانت كتنعقد اللجان 
الثالثية على كل دائرة على صعيد كل دائرة استئنافية تضم الرئيس 
األول ملحكمة االستيناف والوكيل العام لديها ونقيب املحاماة من أجل 
تدبير املحاكمة عن بعد والعديد من القضايا األخرى. كذلك قد نهجنا 
سلسلة من االجتماعات مع املسؤولين القضائيين واإلداريين ومساعدي 
القضاء ونقابات ووداديات القضاة واملوظفين وكانت رغم هاد األزمة 
قمنا بزيارات ميدانية لعدد من الدوائر يعني من 21 دائرة قمنا بزيارة 17 
دائرة قضائية وكلها كانت اجتماعات كما قلت مع املسؤولين القضائيين 
واإلداريين من الرئاسات، كتابة الضبط، واملديريات الفرعية وهيئات 
املحامون وغير ذلك من الهيئات، هناك دليل عملي قمنا بتعميمه على 
مختلف املحاكم وعدد من املناشر واألزمة لم تمنعنا من مواصلة الحوار 
االجتماعي فقمنا بتنظيم هاد الحوار االجتماعي والسهر على مؤسسته 
بحيث انعقدت 4 ديال االجتماعات ديال الحوار االجتماعي مع النقابات 
األكثر تمثيلية بقطاع العدل في شهر ماي وفي شهر أكتوبر ومؤخرا أيضا 
اجتماعين وكاين البالغات الصادرة عن هاد النقابتين األكثر تمثيلية 

واضحة في هذا الشأن.

وكذلك قمنا بحملة واسعة إلجراء التحاليل املخبرية إلى غاية يوم 
اإلثنين 16 نوفمبر يومه اإلثنين قمنا ب 24 ألف و977 كشفا مخبريا 
بمجموع املحاكم واإلدارات املركزية، وكان منها حوالي 954 ما هو إيجابي 
أغلبها تماثل للشفاء بصفة نهائية وباقي الحاالت مستقرة وال تدعو إلى 
القلق وهي في طور االستشفاء، وتوفي لألسف 8 مصابين، نسأل هللا 
تعالى أن يشملهم بواسع رحمته ومغفرته، وبطبيعة الحال ال يمكن أن 
نغفل هاد التقنية اللي اعتمدناها اللي كتخص املحاكمة عن بعد واللي 
تمت في إطار التوافق ما بين مختلف الفرقاء واملتدخلين واللي شملت 
فقط واحد النوع خاص من القضايا ما�سي القضايا كلها والتي نقوم 
بتعزيزها بإطار قانوني سيعرض قريبا على أنظار الحكومة، وشكرا لكم.

اآلن إذا شئتم أنتقل إلى الجواب على السؤال التي تفضلت به الفرق 
املحاكمة  بضمان  كيتعلق  واللي  املعارضة  ديال  النيابية  واملجموعة 
العادلة في ظل حالة الطوارئ الصحية، بحيث أنه بدا واضحا خالل 
فترة الطوارئ الصحية أهمية استمرار محاكمة األشخاص املوجودين في 
حالة اعتقال، مع أيضا ضمان سالمتهم الصحية وسالمة أفراد القوات 
العمومية املكلفين بنقلهم من السجون إلى قاعة املحاكم وحراستهم، 
وأيضا الحرص على سالمة القضاة وموظفي إدارة السجون، وموظفي 
كتابة الضبط املحتكين بهم، لكن بعد تف�سي الوباء وتسجيل عدد من 
املؤسسات  من  عدد  وموظفي  نزالء  لدى  كورونا  بفيروس  اإلصابات 
السجنية، وتزايد الخطر بشأن نقل عدوى هاد الفيروس إلى املحاكم، 
ظهرت الحاجة املاسة إلى اعتماد تقنية املحاكمة عن بعد ملحاكمة هؤالء 
 visioconférence املعتقلين، بحيث التجأنا إلى تقنية املناظرة املرئية
اللي كتجعل أن هاد املعتقلين يمثلوا أمام هيئة املحكمة دون نقلهم 

إلى املحاكم، ال سيما بعد قرار املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 
اإلدماج بإغالق السجون وعدم السماح بإخراج السجناء ونقلهم إلى 

املحاكم.

كان هاجسنا األول منذ ظهور الحاالت األولى لإلصابة بهذا الفيروس 
هو حماية حق املواطنين في الحياة، فقد كان لزاما علينا إيجاد الصيغة 
هو  الدستور  في  عليه  منصوص  آخر  أسا�سي  حق  لضمان  املناسبة 
 120 للفصل  طبقا  املعقولة  اآلجال  وداخل  العادلة  املحاكمة  حق 
من الدستور، ملواجهة هذه الوضعية تم التنسيق مع املجلس األعلى 
املحامين  هيئات  العامة وجمعية  النيابة  ورئاسة  القضائية  للسلطة 
باملغرب واملندوبية العامة إلدارة السجون من أجل اعتماد هاد التقنية 
اإلختصاصات  إطار  وفي  الوزارة  أن  بحيث  بعد،  املحاكمة عن  ديال 
املوكولة إليها قانونا بادرت إلى توفير اإلمكانيات اللوجستيكية والتقنية 
الظروف  وتوفير  املتدخلين  كل  مع  التنسيق  بدور  والقيام  والبشرية 
املناسبة لهاد املحاكمة عن بعد، فبعد مشاورات مكثفة تم إعطاء 
 2020 أبريل   27 يوم  اململكة  محاكم  بجميع  الرسمية  االنطالقة 
بإشراف وزارة العدل واملجلس األعلى ورئاسة النيابة العامة، وقامت 
على  وزعتها  إلكتروني  حساب   200 بإنشاء  الخصوص  بهذا  الوزارة 
املحاكم واملؤسسات السجنية وتم التنسيق مع املسؤولين القضائيين 
واملديريات الجهوية إلدارة السجون لتجهيز املحاكم وقاعات مهيئة على 
مستوى املؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية وتم تثبيت 
البرامج الالزمة في ظرف أربعة أيام، بحيث القرار ديال إغالق السجون 
في اململكة كان في 24 أو 23 وفي 27 أبريل انطلقت املحاكمة عن بعد في 

كل ربوع اململكة.

بطبيعة الحال هناك فراغ تشريعي ونحن كنا واعين منذ الوهلة 
األولى بهاد الفراغ التشريعي، لكننا كنا بصدد تدبير األزمة اللي كترتب 
فيها األولويات وفيها الحق في الحياة كان هو األولوية األولى، لذلك فقمنا 
التشريعي  الفراغ  باملشاورات الالزمة من أجل إعداد يعني ملء هاد 
وإعداد اإلطار التشريعي والقاعدة القانونية التي تؤطر هاد املحاكمة 

عن بعد.

اليوم بعد أزيد من ستة أشهر على انطالق هاد التقنية يمكن نقدمو 
لكم بعض األرقام يعني املحينة واللي تدعو إلى اإلفتخار واإلعتزاز بالنسبة 
العدالة،  في منظومة  املسؤولين  والتقنيين وجميع  واملهندسين  لألطر 
اململكة  في محاكم  انعقدت  اللي  بعد  الجلسات عن  أن عدد  بحيث 
مجموع  قضية،   181.861 القضايا:  مجموع  جلسة،   10.416 وصل 
األحكام القضائية التي صدرت خالل هذه الجلسات: 68.180 حكم، 
معتقل،   206412 الجلسات:  هذه  من  املستفيدين  املعتقلين  وعدد 
أما عدد املعتقلين املفرج عنهم والتي لوال املحاكمة العادلة ألنهم كان 
ممنوع يخرجو من املؤسسات السجنية ملا تم اإلفراج عنهم، وال وقعنا في 
انتهاك حقوقهم، إذن عدد املفرجين عنهم بعد املحاكمة بهذه التقنية: 
6231 معتقل، إما بسبب تمتيعهم بالسراح املؤقت أو التصريح ببراءتهم 
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استئنافيا أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها 
أو سقوط  التنفيذ  إلى موقوفة  النافذة  الحبسية  العقوبة  أو تحويل 
الدعوى العمومية، وهاد ال�سي تم في جو يضمن العلنية والحضورية 
قانون  في  عليها  املنصوص  العادلة  املحاكمة  ضمانات  بكل  والتمتع 
املسطرة الجنائية وكذلك في املواثيق الدولية، وبر�سى وموافقة املتهم 
والدفاع لم تتم جلسة واحدة ملحاكمة عن بعد بدون رر�سى املتهم و 
دفاعه، وبطبيعة الحال اعتبارا لكل املعلومات اللي كيتم التداول ديالها 
أثناء املحاكمة من ناحية الحساسية والطبيعة ديالها، فاعتمدنا واحد 
النظام سمعي بصري داخلي مؤمن خاص بوزارة العدل وتم إعطاء 
األولوية لألمن املعلومياتي، حيث تم احترام كافة التوجيهات الصادرة 
عن مديرية أمن نظم املعلومات بإدارة الدفاع الوطني لضمان حماية 

وأمن نظام السمعي البصري املستعمل.

إذن هذه هي اإلجراءات اللي قمناها من أجل ضمان هاد املحاكمة 
عن بعد، في إطار هاد املعادلة الصعبة لحماية األمن الصحي وكذلك 
األمن القضائي للمواطن واملعتقلين، من الناحية التشريعية البد أن 
أؤكد لحضراتكم أننا واعيين بضرورة التأطير التشريعي للمحاكمة عن 
بعد ولكافة اإلجراءات القضائية التي تتم عن بعد، وقمنا بالتنسيق مع 
مختلف الشركاء وانتهينا اآلن من صياغة مشروع قانون يتعلق برقمنة 
على  نحيله  وسوف  والجنائية،  املدنية  املسطرة  واملساطر  اإلجراءات 

املصادقة في األيام املقبلة، وشكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، واآلن نمر إلى املناقشة مع الفريق األول فريق 
العدالة والتنمية، تفضل السيدة النائبة مشكورة.

عينرئبة عيسلدة ببينة قرواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، في البداية البد لنا في فريق العدالة التنمية إال أن 
ننوه بالعمل الجاد الذي يقوم به مختلف السيدات والسادة القضاة 
وكتاب الضبط واملحامين ومختلف العاملين في املهن القضائية على 
املجهودات اللي بذلوها في هذه املرحلة، وكذلك أطر وزارة العدل وأنتم 
السيد  ديال  التعقيب  وفي  كذلك،  والحكومة  الوزير  السيد  رأسهم 
الوزير، غنتناول 3 داملستويات في إطار التفاعل معك، املستوى األول 
داملحاكمة  والشروط  بعد  عن  ومحاكمة  العادلة  باملحاكمة  مرتبط 
العادلة، ألن هاد املوضوع هذا أثار وال زال يثير نقاشا مهما، طبعا البالد 
ممكن  كيفاش  صعبة،  معادلة  أمام  الوزير  السيد  قلتم  كما  كانت 
نحافظو على سير املرفق القضائي اللي هو مرفق حساس كما أشرتم، 
والحفاظ على صحة العاملين واملرتفقين واملتقاضين في هذا املرفق، 
طبعا هذا األمر هذا خالكم اتخذتم مجموعة ديال اإلجراءات منها كما 
أشرتم تعليق انعقاد ديال الجلسات عن طريق قرار اللي مشترك بينكم 

وبين رئيس املجلس األعلى وبالغ مشترك بينكم وبين رئيس املجلس األعلى 
اللي هو قرار إداري، ثم كان القرار ديال مندوبية السجون لعدم ترحيل 
السجناء إلى املحاكم بسبب الجائحة ثم قرار مشترك بعد ذلك اللي ديال 
وزارة العدل واملجلس األعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة بإعتماد 
التقنيات ديال املحاكمة عن بعد، هادو كلها السيد الوزير قرارات إدارية، 
طبعا هاد القرارات اإلدارية ال يمكن بأي شكل من األشكال أن تغني عن 
هاد الفراغ التشريعي، أنتم اعترفتم السيد الوزير بأن كاين هناك فراغ 
تشريعي ال يؤطر هاد املحكمات عن بعد، وهاد الفراغ التشريعي حاولتو 
الثنائية  اللجان  عقد  منها  اإلجراءات،  من  بمجموعة  تجاوزوه  أنكم 
الرضائية  مبدأ  اعتماد  اإلستئناف،  بمحاكم  الثالثية عفوا  باملحاكم 
ديال املتهم وديال الدفاع ديالو، احنا السيد الوزير، لسنا ضد املحاكمة 
عن بعد، بالعكس نعتبر بأن في التجارب املقارنة هي آلية ديال املستقبل 
ويتم اعتمادها من خالل مجموعة من الدول في الجرائم الخطيرة اللي 
كيكون مجرمون خطيرون إلى غير ذلك وما تيتمش النقل ديالهم، ولكن 
يبقى مبدأ الشرعية السيد الوزير، هنا غائبا، الحكومة السيد الوزير، 
في أثناء إدارتها لحالة الطوارئ الصحية من بعد البالغ اللي كان صدر 
ديال وزير الداخلية ووزير الصحة سارعت إليجاد الغطاء القانوني اللي 
كان غايب، ووجدت مشروع قانون ديال مرسوم بقانون ديال الطوارئ 
الصحية، اآلن احنا على بعد أكثر من ستة أشهر السيد الوزير، ومازال 
هاد اإلطار القانوني ما توجدش، هذا فيه مشكل حقيقي، صحيح، كنا 
تحت الضغط ديال مبدأ ديال الضرورة القصوى، ولكن الضرورة مبدأ 
القصوى خاصو يكون دائما متالزم مع مبدأ الشرعية السيد الوزير، 
لذلك ندعوكم إلى اإلسراع بإيجاد هاد اإلطار القانوني. هاد املحاكمات 
عن بعد تثير إشكاالت أخرى السيد الوزير، منها أنها اآلن اللي كيقومو 
في القاعات ديال السجون اللي كيقومو بالتأكد من الهوية هم موظفو 
السجون، ما�سي كتاب الضبط، في حين أن خاصو يقوم بهاد املهمة 
كتاب الضبط اللي هما واخذين القسم على القيام بمهامهم، موظفي 
إدارة السجون عندهم مهام منصوص عليها في املرسوم املنظم لهم، 
ليس فيها هاد األمر، باإلضافة للجانب التقني؛ صعوبة االستماع للمتهم، 

صعوبة استماع القا�سي للمتهم ألسئلة القا�سي وغيرها من األمور.

ال�سي  األسبق  العدل  وزير  كان   2016 في  كانت  الوزير،  السيد 
مصطفى الرميد دار تجربة pilote في محكمة اإلستئناف بالدار البيضاء 
ديال املحاكمات عن بعد، اللي كان كيتم يوميا فيها التأكد من هوية 
األولى النطالق  الخطوة  وكانت هاديك هي  يوميا،  متهم   400 املتهمين 
املحاكمات عن بعد، كاين هناك تأخر في هذه املرحلة السيد الوزير، في 
هذه الحكومة حول تفعيل اآلليات ديال املحاكمات عن بعد من الناحية 
التقنية وحتى من الناحية القانونية. كاين صحيح السيد الوزير، هناك 
مجهود كبير بذلتموه وبذله الوزير السابق على مستوى تقوية البنية 
املعلوماتية،  األنظمة  وتوفير  القضائية  لإلدارة  التكنولوجية  التحتية 
ولكن احنا باغيين واحد املقاربة شمولية اللي ما كتقتصرش فقط على 
تقديم خدمات إلكترونية للسجالت إلى غير ذلك، ولكن تكون البنية 
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التحتية مساعدة ومتأهبة لهاد الحاالت ديال املحاكمات عن بعد.

املرتبط  الثاني  للمستوى  بسرعة  الوزير،  السيد  معكم  ننتقل 
بالتشريع السيد الوزير، التشريع نالحظ بأن كاين هناك واحد البطء 
في الجانب املرتبط بترتيب األثر على قرارات املحكمة الدستورية، كاين 
القانون التنظيمي ديال الدفع بعدم الدستورية اللي صدر فيه قرار 
ديال املحكمة الدستورية في 6 مارس 2018، وجاء املجلس الوزاري في 
4 يونيو 2019 أكثر من سنة على املجلس الوزاري ولحد الساعة لم يتم 
إحالة مشروع هاد القانون التنظيمي، مع اإلشارة أنه لم يرد في عرضكم 

أمام اللجنة.

مهم  هو  القانون  وهاد  الوزير،  السيد  كذلك  القضائي  التنظيم 
كذلك في استكمال بناء منظومة العدالة واللي كان فيه القرار ديال 
املحكمة الدستورية في 08 فبراير 2019 ولحد اآلن مازال ما تحالش، 
ناهيك على قانون التفتيش القضائي ومشروع قانون الجنائي السيد 
على  يعني  ديالها  التعديالت  أودعت  كلها  برملانية  كفرق  حنا  الوزير. 
مستوى البرملان ما بقاش عندنا مشكل، الكرة في ملعبكم أنتم السيد 
الوزير، عند الحكومة، نبغيو أنكم هاد املشاورات اللي اعلنتو عليها في 
اللجنة مع رئيس الحكومة بخصوص القانون الجنائي تنهيوها في أقرب 
وقت، لكي يتم برمجة هاد املشروع القانون ذي األهمية القصوى اللي 
أنها  شأنها  من  اللي  وغيرها،  البديلة  العقوبات  ديال  مقتضيات  فيه 
تخفف من إكتضاض السجون عفوا اللي وصلت اآلن ملستويات ديال 
االعتقال االحتياطي فيه 45 % من أعلى املعدالت على املستوى العالمي 
السيد الوزير. واملستوى األخير السيد الوزير، الذي أريد أن أثيره معكم 
في الثواني املتبقية هو املرتبط بالحماية ديال السالمة ديال العاملين 
باملحاكم، العدد ديال 691 وفاة ديال ثمانية أشخاص رحمهم هللا هو 

مؤشر مقلق نتمنى أن تولوه اهتماما أكبر.

عيسلد ائيس علجلسة:

األصالة  لفريق  للمناقشة  الكلمة  اآلن  النائبة،  السيدة  شكرا 
واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة زهوا عيوهرب1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

في الحقيقة كان تأثير الجائحة ديال كورونا غالبا على قطاع العدل 
برمته حيث فرض اإلنتشار السريع للوباء واتخاذ جملة من التدابير 
اإلحترازية كان أبرزها تعليق الجلسات واعتماد نمط املحاكمة عن بعد، 
مما رافق هذه التجربة من إشكاالت مست باملبادئ الجوهرية للمحاكمة 
والتواجدية  بالحضورية  مرتبطة  مستويات  في  خصوصا  العادلة 

والشفهية. وكان الدستور الجديد لسنة 2011 قد أحاط مبدأ الحق في 
املحاكمة العادلة بكثير من الضمانات وال سيما الفصل 120 منه، الذي 
نص على أن لكل شخص في محاكمة عادلة، إال أن خرق حقوق الدفاع 
شكل أحد السمات الجوهرية للمحاكمة عن بعد وهو األمر الذي نبهنا 

إليه في فريق األصالة واملعاصرة في حين.

لقد شكل غياب اإلطار القانوني املنظم للمحاكمة عن بعد أحد أبرز 
اإلختالالت التي رصدناها منذ الشروع في اعتماد هذه التجربة هو نفس 
اإلشكال الذي نشير إليه السيد الوزير، بشكل دائم فيما يخص القانون 
الجنائي الذي تقدمنا في فرق املعارضة بكل التعديالت وشاركنا في وقتها، 
إال أننا نحمل األغلبية كامل املسؤولية في انسحابها من هذه التعديالت، 
ونسائلكم السيد الوزير إلى أي فين وصل هذا القانون الجنائي الذيي 

ننتظره؟ واملسطرة الجنائية كذلك؟

لقد شكل غياب اإلطار القانوني املنظم للمحاكمة عن بعد أحد أبرز 
اإلختالالت التي أصبح رصدناها منذ الشروع في اعتماد هذه التجربة، 
حيث أن الوزارة الوصية لم تحرص على تقديم مشروع القانون يكيف 

املحكمات عن بعد مع واقع املسطرة الجنائية.

إن اإلختالالت الجوهرية السيد الوزير، التي رافقت اعتماد سياق 
صيغة املحاكمة عن بعد بديال للجلسات الحضورية، يسائل في عمق 
مشروع الرقمنة الذي بشرت به الوزارة الوصية طويال، حيث عرف عدد 
من الجلسات انقطاعا متواصال في الربط وضعف كذلك في الصبيب ، 
األمر الذي حال دون إتمام أطوار املحكمات ال�سيء الذي يتجاوز البعد 
التقني في العملية إلى املس الصريح بجوهر املحاكمة العادلة وضمانتها، 
وسنأتي السيد الوزير، ببعض األمثلة على ذلك فيما بعد وهو ما يفتح 
الباب إلثارة املوضوع على قدر كبير من األهمية يرتبط باإلدارة القضائية 
والوضعية املزرية للمحاكم التي ال ترقى إلى املستوى املطلوب، إذ تتطلب 
ظروف  في  املرتفقين  ولوج  يضمن  بما  والتأهيل،  العناية  من  الكثير 
جيدة ومرضية، وعليه السيد الوزير يتعين تعزيز دور القضاة في حماية 
الحقوق وصيانة الحريات األساسية واإلسراع باستكمال اإلطار القانوني 
املتصل باملحاكم املحاكمة عن بعد وكذا تأهيل اإلدارة القضائية وتوفير 

الشروط املالئمة لتسهيل ولوج املرتفقين إلى القضاء وإلى العدالة.

السيد الوزير املحترم، القضاء هوجهاز مكون من قضاة ومن كتاب 
ضبط ومن هيئة الدفاع، هذه األخيرة تشرف ويجب أن تشرف بشكل 
مباشر على اإلجراءات وأن تراقب خطوة خطوة حسن سير امللف التزاما 
لهؤالء  املتقاضين مما يشكل ضمانة حقيقية  اتجاه  الهيئة  من هذه 
املتقاضين، غير أنه من خالل املمارسة وقعتعدة ارتباكات بسبب تقنية 
التقا�سي عن بعد في غياب الضمانات وعدم تنزيلها بشكل سليم رغم 
وجود نوايا حسنة في تقليد بعض الدول الرائدة التي تختلف مساطرها 
اإلجرائية على املساطر التي نتوفر عليها نحن في املغرب، كذلك هناك 
بينهم املذكرات، هاد اإلمكانية ما  يتبادل املحامون فيما  إمكانية أن 
عندناش احنا باملحاكم كإجراء مسطري، وكذلك امللفات يتم تقديمها 
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عندما تكون جاهزة بالدول الرائدة خالف نحن ال يمكن أن تتم املحاكمة 
رغم عدم جاهزية امللف، كذلك تداول مجموعة من املذكرات كما قلت 
السيد الوزير من باب األمثلة على سوء هاد املحكمات ومسها باألمن 
القضائي للمتقاضين، نذكر أن هناك ملف وهناك قضايا تم طرحها 
على بعض النقباء واملحامين أن ملف تم تضمين فيه البراءة بالخطأ، 
وعلى هذا األساس هيئة الدفاع لم تبذل مجهودا الكافي في أنها تثبت 
براءة املتهم، فكان األمر تم تفويت املدة ديال النقذ على هاد املتقا�سي، 
وهذا مس خطير السيد الوزير ال يمكن تكرار هذه األخطاء التي تمس 
األمثلة كذلك  املتقاضين، من  القضائي وتشكل خطورة على  باألمن 
نذكر أن تدوين اإلجراءات بملف من طرف محكمة معينة باألنترنيت 
لم يتم تضمين بعض اإلجراءات، فوت كذلك الفرصة وخلق واحد 
اإلشكال خطير على هيئة املتقاضين، بحيث أن هيأة الدفاع في غياب 
ولكن  والقضاة  باملحاكم  خاصة  منصات  هناك  بها،  خاصة  منصة 
غياب منصة خاصة بهيئة الدفاع تسمح لهم باإلشراف املباشر على 
اإلجراءات، وبهذا نكون قد أغلقت الباب في وجه هذه الهيئة وتركناه 
مفتوحا بشكل جيد في وجه القضاة وكتاب الضبط والنيابة العامة، في 
التنزيل السليم كذلك للمحاكمة عن بعد في غياب املشروعية ونقصد 
بذلك اإلطار القانوني وغياب القواعد املعيارية من علنية وحضورية 
وضمان حقوق الدفاع ومآزرة املحامي والحق في الصمت والتساوي 
أمام القضاء واملحاكمة في أجل معقول وهي ضمانات حقيقية لكل 
محاكمة عادلة، كذلك من األمثلة الفعلية واملمارسة على أرض الواقع، 
أن إحدى جلسات املحكمة، كانت الشاشة موجهة فقط لهيئة القضاء، 
مما نبه هيأة الدفاع أنه ال يمكنه أن يراه بشكل مباشر املتقا�سي لكي 

يطمئن، وهذه إحدى..، شكرا لكم السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

الكلمة للفريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد النائب.

عينرئب عيسلد أحمد عملرعبط عيسو�سي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، نشكركم على الجواب، وبإسم فريقنا ال يمكنني إال 
اإلشادة باملجهودات الجبارة من أجل التنزيل السليم لكل مخرجات 
الحوار العميق إلصالح منظومة العدالة، وخصوصا وكلنا نعلم أهمية 
هذا اإلصالح في تكريس دولة الحق والقانون، وأيضا في تحسين مناخ 

األعمال واإلستثمار.

لتحديث  بذلت  ونوعية  كبيرة  مجموعة  الفاضل،  الوزير  السيد 
وتأهيل اإلدارة القضائية، إال أن ما يسجل هو أن جميع املحاكم ال 
كبير  تأخير  فهناك  الرقمية،  املحاكم  إلى مستوى  بعد  ترقى  لم  زالت 
في تنزيل مشروع املحكمة الرقمية. وبالتالي ال زال هناك ال�سيء الكثير 
الذي يجب القيام به في هذا اإلتجاه، بغية الرفع من فعالية املنظومة 

القضائية، ونذكرك السيد الوزير، أن مجموعة مناطق .. ال تتوفر ولو 
على ملحقة إدارية لقضاء بعض مصالح املواطنيين على سبيل املثال 
عمالة املضيق الفنيدق. أيضا البد من التأكيد على أهمية استفادة 
املنتسبين للمهن القانونية والقضائية، من التحول الرقمي الذي تعرفه 
منظومة العدالة ببالدنا، أما بخصوص املحاكمات عن بعد، فإننا نثمن 
قيام الوزارة بإطالق مبادرة التقا�سي عن بعد، والتي جاءت تجاوبا مع 
ما طلبته الظرفية الراهنة من إجراءات وتدابير احترازية، ملحاربة تف�سي 
فيروس كورونا، مع ما تتطلبه هذه املبادرة من إمكانيات مادية وتقنية 
وتدخل تشريعي، إال أنه يبقى من الضروري تعميم هذه املبادرة في جميع 
املحاكم ببالدنا، خاصة إذا وضعنا في عين اإلعتبار بأن التحول الرقمي 

أصبح ضرورة ملحة لسرعة البت في القضايا.

السيد الوزير، بخصوص تطوير وتحديث املنظومة القانونية، فإننا 
نثمن املجهودات التي يتم القيام بها في هذا اإلطار، مؤكدين على مسألة 
استثمار الزمن التشريعي، خاصة وأنه لم تعد تفصلنا على نهاية الوالية 
التشريعية الحالية، إال فترة زمنية جد محدودة، فإذا كنا في فريقنا 
نولي أهمية كبرى ملشاريع القوانين املرتبطة بقطاع العدل، فإننا نعتبر 
القانونية والقضائية، من  للمهن  القانوني املنظم  أن مراجعة اإلطار 
األوراش الكبرى التي يجب إيالئها عناية خاصة، وفي مقدمتها القانون 
املنظم ملهنة املحاماة، هذا إلى جانب إعادة النظر في القانون املنظم 
اتخاذ  مع ضرورة  متعددة،  إشكاالت  يطرح  بدوره  الذي  لللموثقين، 
تدابير تحمي ودائع الزبناء، عن طريق توقيع وزارة العدل اتفاقيات مع 
عدة دول، تسليم موثقين بأموال الزبائن، إلى جانب إحداث صندوق 

لتعويض الضحايا.

السيد الوزير، عالقة، وباملبادرة التشريعية البرملانية، ما يسجله 
هو ضعف التفاعل اإليجابي مع مقترحات قوانين املقدمة من طرف 

السيدات والسادة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

للوحدة  اإلستقاللي  للفريق  الكلمة  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
والتعادلية

عينرئبة عيسلدة عبلة بوزكري:

عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، أكيد أن هناك مجهودات مبذولة، وأكيد أيضا أنكم 
والحق  والسالمة  الصحة  في  الحق  بين  التوازن  وأردتم خلق  حاولتم 
في استمرارية مرفق العدالة وضمان محاكمة عادلة في ظل تداعيات 
كوفيد 19، وأكيد أيضا أننا نسائل قطاعا حكوميا غير مكلف وال مؤهل 
باملحاكم  يتعلق  فيما  إال  القضائي  الشأن  لتدبير  الدستور  بمقت�سى 
الدستور قطاع  بعدما جرد  املوظفين،  من  وتجهيزات وجزء  كبنيات 
العدل من جميع اإلختصاصات املتعلقة بالسلطة القضائية كسلطة 
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ثالثة إلى جانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لصالح املجلس 
األعلى للسلطة القضائية في إطار استقالل القضاء، بما في ذلك استقالل 
النيابة العامة، األمر الذي يطرح إشكالية املراقبة البرملانية للسياسة 
القضائية الكفيلة بضمان املحاكمة العادلة، بما فيها أساسا السياسة 

الجنائية املرتبطة بالحقوق والحريات األساسية.

هذا  مع  التفاعل  على  اإلستقاللي  الفريق  في  ذلك سنحرص  ومع 
إصالح  استكمال  تعثر  وراء  الكامنة  األسباب  عن  لنتساءل  القطاع، 
منظومة العدالة، بما فيها أساسا مجموعة القانون الجنائي الذي ينتظر 
موقف الحكومة من التعديالت التي قدمت من طرف الفرق البرملانية 
القانونية  األدوات  من  وغيرها  املحاماة  وقانون  الجنائية  واملسطرة 
التي تؤطر منظومة العدالة في أفق تمكينها من الدور املنوط بها على 
الوجه املطلوب لترسيخ سيادة القانون وتقوية دور القضاء في حماية 
الحقوق والحريات خاصة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي ال ينبغي 
أن تحول دون تمكين املتقاضين من حقوقهم الدستورية والقانونية 
الكاملة، وهذا ما تم خرقه في املحاكمة عن بعد، في ظل عدم شرعية 
اإلجراءات الجنائية املوجبة للبطالن بنص صريح املادة 751 من قانون 
بين  املواجهة  مبدأ  غياب  خروقات،  عدة  هناك  الجنائية،  املسطرة 
أطراف الخصومة الجنائية، صعوبة عرض أدوات االقتناع املشتبه فيه 
املوجود رهن اإلعتقال، خرق املادة 14 من العهد الدولي للحقوق املدنية 
املادة  من  يستمدها  التي  القا�سي  قناعة  تكوين  السياسية، صعوبة 
286 من قانون املسطرة الجنائية، تأخر وبطء كبير في مواجهة التشريع 
للتطور التكنولوجي، وإنشاء محاكم رقمية بعد مرور سبع سنوات على 
مقترح ميثاق إصالح منظومة العدالة الذي كاين سنة 2013، فأين إذن 
تعزيز حكامة القطاع؟ أين تقوية البنية التحتية التكنولوجية لإلدارة 
وتأهيل  املعقلن  التدبير  أين  اآلمنة؟  املعلوماتية  واألنظمة  القضائية 
املوارد البشرية في املجال الرقمي لضمان النجاعة القضائية الرقمية في 
أفق تنزيل املحكمة الرقمية؟ ماذا عن محكمة النقض التي ستعمل على 
مراقبة القانون طبقا للمادة 518 من قانون املسطرة الجنائية والفصل 
الصبيب  التقنية وضعف  األعطاب  ماذا عن  الدستور؟  من  العاشر 

وانقطاع الربط بين املحاكم واملؤسسة السجنية؟

السيد الوزير، في األسبوع الفارط في األسبوع املا�سي كان هناك عدم 
الربط في املحكمة االبتدائية بمكناس بالجلسة التلبسية، وبالتالي تم 
تأخير امللفات وهنا ضرب بالضمانات الدستورية والقانونية للمعتقل، 
الصياغة  في  النظر  إعادة  إلى  تستدعينا  وغيرها  املؤشرات  هذه  كل 
املحاكم  تقنية  وشرعا  الجنائية  املسطرة  قانون  ملشروع  القانونية 
الزجرية عن بعد مع مالءمتها ملبادئ حقوق اإلنسان واملواثيق الدولية، 

ثم البد من تنزيل مخرجات ميثاق إصالح منظومة العدالة.

الوزير، يجب أن تكون حافزا لضمان  إن حالة الطوارئ السيد 
حقوق املتقاضين، خاصة فيما يتعلق بالتعجيل بإصدار األحكام، أمام 
تزايد ظاهرة اإلعتقال اإلحتياطي وتراكم امللفات، على غرار الحرص 

والكهرباء  املاء  وفاتورة  الضرائب  استخالص  يخص  فيما  الشديد 
وغيرها، في إطار التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

تفضل  الحركي،  للفريق  الكلمة  اآلن  الوقت،  استوفيتم  شكرا، 
السيدة النائبة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء نزيه:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، اليوم نتدخل في قطاع العدل من أجل التعقيب 
على جواب السيد الوزير املحترم، وقبل ذلك يجب أن نترحم اليوم على 
روح الزعيم والوطني الغيور، السيد املحجوبي أحرضان، رئيس الحركة 
الشعبية والنائب البرملاني السابق الذي وافته املنية باألمس، بعد حياة 
حافلة بالبذل والعطاء والتفاني في حب الوطن واإلستماتة في الدفاع 
عنه، وعن الحريات والحقوق والعدالة اإلجتماعية واملجالية والهوية 
برحمته  هللا  تغمده  األمازيغية،  وضمنها  املتعددة  بروافدها  الوطنية 
الواسعة وتقبله في عداد الصالحين من عباده وأن يجزيه خير الجزاء 

ملا أسداه لوطنه عن جليل األعمال وإنا هلل وإنا إليه راجعون. وتفاعال..

عيسلد ائيس علجلسة:

كمل السيدة النائبة املحترمة، كمل كمل.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء نزيه:

باملالحظات واإلقتراحات  أدلي  الوزير،  السيد  تفاعال مع جوابكم 
التالية:

نثمن بإسم الفريق الحركي كل التدابير اإلحترازية التي إتخذتها وزارة 
العدل بتنسيق مع املؤسسات ذات الصلة وضمنها املحاكمة عن بعد، 
لضمان استمرار املرفق القضائي في أداء خدماته للمتقاضين واملرتفقين 
في هذه الظروف اإلستثنائية بسبب جائحة كورونا، وفي هذا اإلطار 
نتساءل عن مدى توفر شروط املحاكمة العادلة بالنسبة للمحاكمة عن 
بعد وذلك في غياب املواجهة املباشرة مع الطرف املدني أو املشتكي أو 
الشهود و عن مدى تعارضها مع مبادئ وحقوق الدفاع املتعارف عليها 
دوليا وال سيما في غياب اإلطار والسند القانوني لها، وكذالك يجب في 
إطار الوضع اإلستثنائية التي تعيشها بالدنا بسبب تف�سي جائحة كورونا 
أبانت عن ضرورة خلق جسور التواصل والتعاون بين السلط، وعلى 
هذا األساس نطالب بإإلسراع بإحالة مشروع قانون التنظيم القضائي 
على البرملان الذي سيحدد العالقة داخل محاكم اململكة بين السلطة 

القضائية والسلطة الحكومية املكلفة بالعدل؛

فإننا  الرقمي،  والتحول  القضائية  اإلدارة  لتحديث  وبالنسبة 
نشيد بما تم تحقيقه في هذا املجال من منجزات وتراكمات، ونعتبر 
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بأن الحكومة مطالبة اليوم ببذل املزيد من الجهود لتحقيق السرعة 
األنترنت  صبيب  جودة  مستوى  على  سيما  وال  املطلوبين،  والنجاعة 

والحفاظ على أرشيف وذاكرة املحاكم والرفع من نجاعة أدائها.

ونعتبر في الفريق الحركي بأن املنظومة الجنائية في حاجة إلى مراجعة 
شمولية تستوعب مجموعة من الجرائم التي طفت على السطح والتي 
أصبحت في حاجة إما للتقنين أو تشديد العقوبة، نظير جرائم اختطاف 
واغتصاب األطفال والجرائم اإللكترونية، ونطالب بالعمل على إعادة 
اللغة األمازيغية وتحفيزهم  يتقنون  الذين  القضاة واملوظفين  انتشار 

لإلنتقال إلى املناطق التي يتحدث أغلبية ساكنتها هذه اللغة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

الفاتحة ترحما على  النائبة املحترمة، واآلن نقراوا  شكرا السيدة 
املرحوم املغفور له السيد أحرضان، نائب برملاني سابق ووزير سابق 

ورئيس حزب الحركة الشعبية:
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سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلين والحمد هلل 
رب العاملين« شكرا، شكرا لكم واآلن الكلمة للفريق اإلشتراكي السيدة 

النائبة، تفضلي.

عينرئبة عيسلدة فتلحة سدعس:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعن عيوزيرعن،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

يشرفني بإسم الفريق اإلشتراكي أن أتكلم اليوم عن قطاع يعتبر من 
أهم القطاعات إيضا في املغرب وفي ظروف، طبعا، الكل يعرفها ظروف 
استثنائية، بالتأكيد قبل أن أتوجه للسيد الوزير املحترم فيما يخص 
تقييم السياسة العمومية لقطاعه، أود في البداية أن أ أثير اإلنتباه فقط 

أننا صادقنا على مشروع قانون املالية تعديلي؛

ثانيا -أننا أيضا صادقنا على مشروع قانون املالية ديال 2021 في 
بكل  خاصة  تقليصات  من  به  جاءت  وما  استثنائية  طبعا،  ظروف، 

القطاعات.

التي  املجهودات  نثمن  اإلشتراكي  الفريق  في  نحن  الوزير،  السيد 
تقوم بها وزارتكم في هذه الظرفية الصعبة والخاصة سواء فيما يتعلق 
بالزيارات امليدانية التي تقومون بها إلى مختلف مناطق املغرب، وأنا بعد 
بيني وبينك راه تنخاف عليك، واآلثار اإليجابية والعملية للمحاكمة عن 

بعد، وكذا التدابير اإلحترازية على مستوى كل املحاكم.

عيسلدعن عيوزيرعن،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

فقط  ما�سي  اإلجتهاد،  من  كثيرا  تستدعي  الحالية  الوضعية  إن 
ألن  الضغط،  ألننا،  املرتفقين،  مختلف  من  الوصية،  الوزارة  من 
الضغط على املحاكم يجب أن يرافقه التنسيق مع السلطة القضائية 
ونحن  الجلسات، وخصوصا  بتسيير  يتعلق  فيما  القضاء  ومساعدي 
نعيش تحت قانون حالة الطوارئ، أيضا يجب أن نعرف أن مسؤولية 
اإلصابة بالكوفيد ليست مسؤولية وزارة العدل أو وزارة النقل أو وزارة 
الصناعة، إنما هذا القا�سي أو هذه القاضية أو هذا كاتب الضبط أو 
غيره، هادو ناس كيعيشو حياتهم بشكل طبيعي تيركبو في الطوبيسات، 
كيمشيوا لعند العائالت، كيمشيوا العراسات، ألن العراسات كاينين 
آخر  أو قطاع  القطاع  نحملو هذا  لناش  يمكن  فما  واخا ممنوعين، 

مسؤولية اإلصابة بالكوفيد؛

التالية التي أريد أن أحيي عليها وزارة العدل، نعتقد أن  املسألة 
عبر  القطاع  في  اإلصابات  عدد  تنشر  يعني،  التي،  الوحيدة  الوزارة 
البوابة اإللكترونية ديالها، ونطلع عليها يوميا، ونعرف ما يقع، السيد 
الوزير، أطلب منكم العمل على تنزيل إجبارية الخدمات اإللكترونية 
وذلك للتخفيف على املحاكم ولترسيخ الخدمات الرقمية في السلوكات 

اليومية للمرتفقين، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

النيابية  املجموعة  إلى  نمر  واآلن  املحترمة،  النائبة  السيدة  شكرا 
للتقدم واالشتراكية.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيزهرعء برصرت:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

بداية نترحم على شهداء الواجب الوطني بقطاع العدالة من أطر كتابة 
الضبط وقضاة، ونتمنى الشفاء للمصابين، وكذلك نؤكد على تشديد 
التدابير اإلحترازية لحماية جنود واجهة العدالة، أكيد السيد الوزير، 
بداية نقر ونستحضر أن بالدنا تمر بإمتحان عسير في ظل جائحة كورونا 
وتداعياتها الخطيرة التي مست جميع املجاالت، ونتفهم الصعوبات التي 
واجهتكم من أجل يعني اتخاذ مجموعة من التدابير اإلستثنائية في ظل 
وضعية استثنائية واللي جعالتكم أنكم توجهوا نحو إعتماد املحاكمات 
عن بعد، أكدنا في حينه كما أكدتم طبعا على املشكل اللي كيطرحوا هاد 
املحاكمات عن بعد في ظل غياب إطار قانوني، ولكن يعني احنا معاكم 
كنأكدوا على أنه أكدنا أننا خصنا نوفروا واحد املجموعة من الحقوق 
لهاد املتقاضين، نحميوا حقوقهم اللي كيضمنها ليهم الدستور ويعني 
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اإلطار القانوني الوطني، ولكن فعال كنا أمام مشكل حقيقي ألن الحق في 
املحاكمة العادلة أكدنا عليه في حينه ولكن كذلك حق واحد املجموعة 
من املعتقلين في أنهم يعني يتحاكموا في أجل معقول، والدليل هو أن 
يعني في هاد الفترة تم إطالق سراح 6231 وهذا يعني رقم مهم، ألن املعنى 
دالحرية راه ما كيحس به إال هداك املعتقل، وهذا يعني كنأكدوا معاه 
على أن ربما ما يشفع لكم هو الفترة اإلستثنائية والضغط وغياب حل 
آخر من أجل حماية العاملين بقطاع العدالة وكذلك في قطاع السجون 
واملعتقلين، ولكن كنعتبروا السيد الوزير بأنه متأخرون من أجل توفير 
هاد اإلطار القانوني، كاين هنالك تأخر وجب معالجته، إخراج إطار 
قانوني إلعتماد هاد املحاكمات عن بعد، علما بأن هاد الورش هو ورش 
كبير وجب يعني معالجته في إطار شامل على املستوى القانوني وكذلك 
منظومة  إصالح  ديال  الورش  هاد  والتقني،  التدبيري  املستوى  على 
العدالة اللي ضمن تحديث القطاع كنعتبروا السيد الوزير ألن شريك 
حقيقي هم هيئة كتابة الضبط اللي كنعتبروا أن خاص إعادة اإلعتبار 
لها، كذلك فتح أو ال يعني معالجة مجموعة من امللفات العالقة وعلى 
رأسها امللف ديال املهندسين اللي هما اللي غيحملوا هاد املشروع ديال 
تحديث املنظومة من أجل الوصول للمحكمة الرقمية السيد الوزير. 
على املستوى التشريعي هنالك مجهود حقيقي من طرف قطاع العدل 
التشريعية  األوراش  تأخر كبير على مجموعة من  يعني  ولكن نسجل 
خاصة مشروع التنظيم القضائي، الدفع بعدم الدستورية، املشروع 
ديال القانون الجنائي بالرغم أن الحكومة جابتوا بشكل تجزيئي وحاجة 

بالدنا إلى منظومة تشريعية جنائية شاملة، شكرا السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، اآلن رد السيد الوزير فيما تبقى من 
الوقت، تفضلوا السيد الوزير.

عيسلد محمد بنعبد عيقردا، وزير عيعدل:

شكرا السيدات والسادة النواب املحترمين على ما تفضلتم به من 
مالحظات ومن مؤاخذات ومن اقتراحات بخصوص ما قامت وتقوم 
أوال:  تتخذها.  التي  والتدابير  الجائحة  هذه  تدبير  في  العدل  وزارة  به 
البد أن أتفاعل مع ما تفضلت به السيدة النائبة املحترمة بخصوص 
قطاع العدل، اللي هو قطاع احتفظ باختصاص تدبير املحاكم كبنيات 

وتجهيزات؛

األمة  أنتم كنواب  املحترمين  النواب  السيدات والسادة  حضرات 
وصادقتم  األعلى  للمجلس  التنظيمي  القانون  على  وصادقتم  أجزتم 
على قانون نقل اإلختصاصات ديال وزير العدل للوكيل العام ملحكمة 
تختاروا  لم  كمشرعين  وأنتم  العامة،  للنيابة  رئيسا  بصفته  النقض 
إنشاء وكالة وطنية للتجهيزات العمومية من أجل تجهيز املحاكم، اخترتم 
كعلى غرار األمم اللي سبقتنا بقرن في إرساء سلطة قضائية مستقلة 
باإلحتفاظ بوزارة العدل، ما�سي كوكالة ديال التجهيز وديال البناء، بل 

إنه يعني هاد العمل أو هذا اإلختصاص خصنا نشوفوا ملاذا هناك وزارة 
العدل؟ لها مكانتها في الهندسة الحكومية ولها أدوارها ولها سياستها 
العمومية، الحديث عن إرساء سلطة قضائية مستقلة ال يشبه فرحة 
اكتشاف كروية األرض، لكي نقوم ماذا تبقى لهاد الوزارة؟ مذا تفعل هنا 
هذه الوزارة؟ وإال لطرحنا سؤال على نظرية فصل السلط بصفة عامة 
منذ منتسكيو إلى اآلن، وزارة العدل مسؤولة على اقتراح السياسات 
الجنائية على الحكومة، وزارة العدل مسؤولة على تمكين املواطنين من 
الولوج إلى العدالة، إذا كان القضاء املستقل يسهر على إنتاج العدالة 
وعلى قول الحق وعلى اإلنصاف داملضلومين وعلى اإلقرار في الخالفات 
واملنازعات بين املواطنين فعلى الوزارة أن توصل املواطنين إلى العدالة. 
يعني عندما نذهب مثال كما في األسبوع املنصرم إلى مدينة بوجدور 
ونستمع إلى الشيوخ واألعيان واملنتخبين ونتفاعل مع اقتراحهم بترقية 
املركز القضائي إلى محكمة ابتدائية، فهل نحن وكالة تقنية؟ وال أن 
وزارة عندها مسؤولية في تقريب القضاء من املواطنين وفي التقريب 
القضاء املادي واالفترا�سي أيضا وخلق املنصات، لذلك فأعتقد بأن 
هذه الوزارة هي نتيجة ديال خيار تشريعي إستراتيجي لبالدنا، لها أدوار، 
نحن في مرحلة انتقالية بقدر ما نسهر على إرساء دعائم الفصل السلطة 
القضائية والتعاون وحسن التعاون معها، وأؤكد لكم ذلك بقدر مع 
نسهر على ممارسة اختصاصاتنا اللي هي السياسة الجنائية سياسة 
عمومية، ومن ستحاسبون على السياسات الجنائية سواء كانت وقائية 

أم زجرية إن لم تحاسبوا وزير العدل اللي هو مسؤول على ذلك؟

فيما يتعلق باملحاكمة عن بعد، أوال ينبغي أن نعرف عن أي �سيء 
نتحدث؟ وهناك من يتحدث على محاكمة عن بعد وكأنها تشمل كل 
القضايا يوميا يعني قاعة الجلسات مكتضة باملحاكمات عن بعد، وأنا 
أوضحت هذا العرض الثاني اللي كنقوم به في هاد الجلسة العامة وحتى 
في لجنة العدل والتشريع، اشنو هي القضايا اللي تمت فيها املحاكمة عن 
بعد؟ واللي جات كقرار تدبيري في ظل األزمة بعد إغالق -وأصحح هنا-بعد 
إغالق قرار إغالق السجون، فاملحاكمة عن بعد هي لجوء إلى إستعمال 
الوسائل التقنية إلجراء محاكمة قضائية بين أطراف ال يجمعهم حيز 
مكاني واحد يعني ما يسمى بواحدة املكان unitée d›espace وهذا فيه 
نقاش فقهي، ليس فيه كما أستمع بعض األحيانا بيعني أحكام أحكام 

قاطعة، سأوضح ذلك حتى بالنسبة التجارب الدولية التي سبقتنا.

تقنية االتصال عن بعد visioconférence توفر محادثة سمعية 
التواصل  الدعوة لضمان  أطراف  وبين  القضائية  الهيئة  بين  ومرئية 
املباشر بينهما، في املحاكمة عن بعد ال يكون الحضور الشخ�سي ماديا 
ألحد األطراف ما كيكونش مادي ألن كنكونو أمام مكانين مختلفين، 
القاعة املجهزة في املؤسسة السجنية وقاعة الجلسات في املحكمة اللي 
يمكن تكون بعيدة عليها ب 100 كيلومتر، ولكن هذا تيطرح سؤال، هاد 
املكانين املاديين املتباعدين أال يشكالن مكانا افتراضيا واحدا في الثقافة 
الرقمية؟ جلكم تستعملون التوقيع اإللكتروني والبريد اإللكتروني اللي 
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ما عندو عالقة بساعي البريد والطبقة 4 والشقة 5 والزنقة كذا، لكن في 
املحاكمة العادلة اآلن هناك من يضيق نطاق الحضورية والتواجهية 
العصرية  الرقمية  الثقافة  إطار  في  يوسعه  ومن  املادي  الحضور  إلى 
التي ينبغي أن نستوعبها إلى املثول يعني الضحية أو املعتقل يمثل أمام 
املحكمة، يستمع إليها، يعني هناك محادثة سمعية ومرئية، هناك من 

اعتبر بأن هذه أركان املحاكمة العادلة.

السيدات والسادة النواب املحترمين، اللي عندهم اهتمام خاص 
إلى  يرجعو  أن  عليهم  الدفاع،  بحقوق  سيما  وال  اإلنسان  بحقوق 
املرجعيات الدولية، وأذكر منها القرارات والتوصيات املتعددة وسبق لي 
شرت لها، رجعو لها ديال املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، املحكمة 
اللي  املحاكمات  من  العدد  في  بثت  واللي  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 
سبقتنا هادي 20 سنة واللي ما�سي ضروري كيكون فيها املعتقل هو الذي 
يمثل عن بعد، كيمكن يكون الشاهد، كيمكن يكون الخبير، الضحية، 
فاعتبرت بأن تقنية التواصل عن بعد ال تنقص من خصوصية من 
عدالة املحاكمة عن بعد في حد ذاتها ولكن ينبغي توفير الشروط الالزمة 

إلجراء هذه املحاكمة.

بعد  عن  املحاكمات  طلقنا  اللي  النهار  من  احنا  الحال  بطبيعة 
القضاة،  الدفاع،  املحامين،  الفاعلين،  من جميع  طلبنا  اململكة،  في 
أن يوفون بمالحظاتهم من الناحية التقنية، وكل ما تفضلتم به من 
مالحظات هي مالحظات وجيهة، لكنها تتقادم ليوم عن يوم، بما فيها 
يعني نقدر نقول لكم أن االتفاقية أو املذكرة اللي وقعنا مع املندوبية 
العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج اللي هي شمالت يعني باستثمار 
من طرف الوزارة، احنا يعني الوزارة باش تجهز قاعة السجون اللي ما 
تابعة لهاش فاضطرت دير اتفاقية والحمد هلل استطعنا يعني ربط 39 
على 50 داملؤسسات السجنية باإلنترنت عالي الصبيب، احنا اكتشفنا 
أن املؤسسات السجنية فيها صبيب ضعيف جدا، غير كتنطلق الجلسة 
كيسقط والصوت كيولي يعني ما�سي بواحد الجودة عالية، فلذلك قمنا 
بهاد املبادرة ملضاعفة هاد الصبيب في املؤسسات السجنية واآلن يمكن 
لنا نفتخرو عندنا واحد البنية اللي بنيناها تحت ضغط األزمة، عندنا 
بنية يمكن لنا نعتزو بها بالنسبة للمستقبل، كذلك إحدى األخوات 
اللي  التقنية  والوسائل  الحضورية  ديال  املسألة  إلى  النائبات شارت 
يمكن توفرها يعني طلقنا الصفقة من بعد واحد التجربة نموذجية في 
الدائرة االستئنافية بمراكش القتناء كاميرات متحركة، بحيث املحاكمة 
أمامو  الهيئة  الحكم كيكون رئيس  الهيئة ديال  أن  تتم هو  بعد  عن 
الحاسوب وتيشوف املتهم و تيهضر معاه ولكن ملي كيتكلم الدفاع احنا 
ياله كنا كنديرو شاشات مكبرة في قاعة الجلسات باش كيبان، لكن 
اليوم عندنا كاميرات متحركة اللي غادي كتمسح القاعة بكاملها ويمكن 
املتهم اطمأن ويشوف الدفاع ديالو كيرافع عليه، إذن فهذه الجوانب 
التقنية هي ما�سي مسائل مبدئية وال بنيوية اللي غيمكن لها تعرقل، هاد 
األمور تتحسن باستمرار، طبعا بفضل املالحظات ديالكم، ولكن كونوا 

متأكدين أننا ال يوجد أي طعن، راه احنا تنشتغلوا مع أعرق جمعية 
مهنية في املغرب والتي كانت في الخطوط األمامية دالدفاع عن الحريات 
العامة في سنوات صعبة وهما الرفقاء والشركاء ديالنا في هاد امليدان 
وتيرافعوا بهاد املحاكمة عن بعد وتيقرروا في إطار اللجن الثالثية في هاد 
الشأن هذا، لم يصدر من غير طبعا اجتهادات وتساؤالت لم يصدر هناك 
أي طعن يطعن في هاد األرقام، طبعا الشرعية القانونية ضرورية، لكن 
انتوما أيضا كتعرفوا فحال اللي قلت لكم قبل قليل ما�سي من باب 
التعويم، هذا قطاع فيه 8 ديال املهن وإذا غتدير واحد املراجعة من هاد 
املعيارية من هاد النوع خص تكون هناك شراكة، نقدر نقول لكم بأن 
إذا كانت املحاكمة عن بعد في محاكم اململكة انطلقت نهار 27 أبريل، 
نهار29 أبريل هذه الوزارة يعني 48 ساعة أحالت على املجلس األعلى 
للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعيات هيئات املحامين 
باملغرب مسودة ديال القانون ديال الوسائط للمحاكمة عن بعد، وفيها 
مراجعة مقتضيات املسطرة املدنية والجنائية، تاريخ 4 ماي يعني أقل 
من أسبوع توصلنا برسالة من جمعيات هيئات املحامون تفيد فيها أن 
حالة اإلستعجال غير قائمة في هذا املشروع وأن األمر يحتاج إلى نقاش 
معمق ودراسة مستفيضة والتمست مهلة معقولة لتقديم املالحظات 
مع تأجيل عرض املشروع على املصادقة، هادوا شاركاء أساسيين البد ما 
يمكنش نمشيوا املحاكمة بال بهم عن بعد، خصنا نسمعوا لهم وخصنا 
نسمعوا، أحيانا للزربة تتكون هادي هي اإلكراهات ديال األزمة الزربة 
أحيانا أشنو نديروا قانون ويعاود يطيح في محكمة دستورية ويدوز على 
الغرفة األولى والثانية ما اقضينا حتى حاجة، إذن عطينا نفسنا الوقت 
للسلطة  األعلى  املجلس  ديال  باملالحظات  توصلنا  ماي   6 ف  الكافي 
القضائية، وتوصلنا أيضا ف 18 غشت باملالحظات ديال الجمعية يعني 
عطاوا لراسهم الوقت ألن األمر يتعلق بتقريبا 19 هيئة نقابية، احنا 
ما عندناش هيئة وطنية موحدة وتحاوروا وعطاونا املالحظات ديالهم 
وجمعنها ومشروع القانون جاهز وسنعرضه على مسطرة املصادقة في 
األسبوع املقبل، واحنا ما يمكناش نزيدوا أكثر من الالزم في اإلستمرار 

فهاد املحاكمة بدون أن نأخذ بعين اإلعتبار هاد اإلطار القانوني.

أيضا هناك تمت اإلشارة إلى أنه ما كاينش هناك غياب املنصة ديال 
الدفاع، أنا قلت في العرض ديالي كاينة واحد املنصة ديال املحامي، 
واملنصة داملحامي يعني موجودة لدى الوزارة واآلن مع األزمة اضطروا 
واحد السادة العديد ديال السادة املحامين أنهم يفتحوا حسابات اللي 
كيوضعوا فيها املقال وصلت 937 تسجيل إلكتروني ديال املحامون، 
واحنا وقعنا 8 داإلتفاقيات مع الهيئات النقابية لتكوين املكونين في هاد 

املجال، إذن أشكركم مرة أخرى على مالحظتكم، والسالم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على حسن مساهمتهفي هذه الجلسة، 
وننتقل إلى قطاع الطاقة واملعادن، مرحبا السيد الوزير بسؤالين في إطار 
وحدة املوضوع، السؤال األول من فرق األغلبية فليتفضل أحد النواب، 

تفضل السيد النائب املحترم.
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عينرئب عيسلد عبرس عيومغراي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

عيسلد عيوزير عملحت7م،

انخرطت بالدنا خالل السنوات األخيرة في اعتماد وتنزيل استراتيجية 
وطنية للتحول الطاقي والنجاعة الطاقية، وذلك بدعم إنتاج الطاقات 
النظيفة وتقوية العرض الكهربائي وتنويع مصادره الطبيعية والوطنية، 
حيث لوحظ مؤخرا تحسن املؤشرات الطاقية وتطور مستوى النجاعة 
الطاقية في بالدنا، بفضل مسلسل اإلصالحات التشريعية والتنظيمية 
املنطلقات  الواقع، ومن هذه  تنزيلها على أرض  التي تم  واملؤسساتية 
نسائلكم السيد الوزير، عن أهم املؤشرات الطاقية التي حققتها بالدنا؟ 
عن سياسة وبرامج قطاعكم في تحسين وتجويد النجاعة الطاقية؟ عن 
إلتزامات قطاعكم في مواصلة تنفيذ اإلستراتيجية الطاقية الوطنية؟ 

وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، السؤال الثاني من فرق ومجموعة املعارضة يتفضل أحد 
النواب، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلد عيوزير عملحت7م،

عيزملالت وعيزمالء عينوعب عملحت7مين،

السيد الوزير كشفت جائحة كورونا على عدد من التحديات كبرى 
التي تواجه بالدنا في قطاع الطاقة، وبالتالي ثقل يعني امليزانات الدولة 
التحديات  وغيرها كذلك من  املجال،  في هذا  بالواردات  يتعلق  فيما 
يعني  على مستوى  وكذلك  البديلة،  الطاقة  على  بالرهان  تربط  التي 
إنعاش يعني اإلستفادة التامة من الطاقة الكهربائية بأسعار معقولة 
عالمة املواطنين، بالتالي السيد الوزير، نسائلكم بإسم فرق املعارضة 

واملجموعة النيابية كالتالي:

القطاع  في  كرونا  أتاحت جائحة  التي  الفرص  ديال  أوال-استثمار 
الطاقي وأيضا القطاع املنجمي.

الطاقات  والتوجه نحو  للخارج  الطاقية  التبعيات  ثانيا-الحد من 
الخضراء.

وثالثا-بعد استثمارنا في إحتياط املخزونات الطاقية عبر يعني حل 
مشكلة دالسامير والعودة إلى هذا النقاش، نقاش هذا اللملف بحيث 

حتى نتحكم في األسعار ومن املنتوجات األخرى؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، جواب السيد الوزير املحترم، تفضلوا.

عيسلد عزيز اثرح، وزير عيطرقة وعملعردن وعيبيئة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم، علحمد هلل وعيصالة وعيسالم على 
موالنر اسول هللا وعلى آيه وصحبه أجمعين.

شكرا للسيدات والسادة النواب املحترمين على طرح هاد السؤال 
حول املوضوع ديال الطاقة، ال أخفيكم سأحاول في هاد نصف ساعة 
أن أجيب على أهم التساؤالت والتحديات وربما حتى آفاق املستقبل 
إذا تمكنت من ذلك في هذا الوقت، في اللجنة لم تكفي ساعة ونصف 
لعرض موضوع الطاقة، فطبعا املعادن يحتاج إلى أكثر، لكن غادي 
نبداو في البداية باش نعطي عناوين ديال هاد املسار الطاقي بالنسبة 

البالد ديالنا ثم أدخل في التفاصيل حسب الوقت املتاح.

العنوان األول فهاد السياسة الطاقية التي انطلقت في 2009 ملا 
أطلقها صاحب الجاللة، حفظه هللا، إيال كيتذكروا اإلخوان واألخوات 
والبعض كان في البرملان، كنا نتحدث عن انقطاعات ديال الكهرباء، 
وكان عندنا نقص ديال حوالي %15 العنوان األول اليوم أصبح عندنا 
فائض يصل إلى %20 في املجال ديال الكهرباء. العنوان الثاني أنه كانت 
7دالنقط هللا غالب مازال  %91 ربحنا  اليوم   98% التبعيات  عندنا 
اللي كتشكل  النقط  7 ديال  البترول والغاز كيستوردوه ولكن ربحنا 
حوالي 7 املليار ديال الدرهم سنويا اللي كانت كتم�سي لدوفيز وكنتمناو 

نزيدوا إلى األمام؛

العنوان الثاني أنه كانت الطاقة ديالنا كلها طاقات تقريبا األحفورية 
فوصيل، فإذا بنا الحمد هلل اليوم 37 من هذه الطاقات خاصة في املجال 

الكهربائي تأتينا الطاقات النظيفة ومن التي ننتجها في بالدنا؛

العنوان الثالث، أننا كنا نستوردوا الكهرباء ومازال نستوردها إذا 
حسب، ولكن بدينا كنصدرو الكهرباء السنة املاضية تم التصدير ما 
يقارب من 600 مليون ديال الدرهم يعني التصدير كتذكروا النقاش 
في أوروبا هل هي كهرباء نظيفة أم غير نظيفة وهذا واحد  اللي كان 

التحدي بالنسبة حتى للصناعة.

العنوان اآلخر هو بناء مؤسساتي جديد، جاء في األسئلة كاين الوزارة 
اللي كتمثل كل ما هو يعني التشريع واإلستراتيجية، ولكن كاين مؤسسات 
متعددة مازين يعني الوكالة ديال النجاعة الطاقية، شركة اإلستثمارات 
تتعلق  أخرى  ثم مؤسسات  يعني  للكهرباء،  الوطني  املكتب  الطاقية، 
بالتقينين باش نضمنوا تكافؤ الفرص ونضبطوا هذه القطاعات الوكالة 
ديال األمن والسالمة في املجال النووي، الوكالة ديال ضبط في املجال 
ديال الكهرباء، أيضا ما اكتفيناش فقط على أننا نتجوا الكهرباء بل 
انتقلنا إلى التصنيع وإلى البحث العلمي وإلى التكوين وغنعطي بعض 

األرقام؛
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العام  القطاع  بين  الشراكة  في  متطور  مسار  التاسع  العنوان 
والقطاع الخاص والتنافسية بينهم، اليوم اإلنتاج ديال الكهرباء يقوم 
بها أساسا القطاع الخاص في إطار ما يسمى بعقد شراكة بين القطاع 
العام والقطاع الخاص وهادي تجربة نستفيد منها في التوجه اللي ماشيا 
فيه البالد ديالنا في واحد العدد ديال القطاعات شركاء وشركات من 34 
شركة اللي كتشتغل من 12 دولة اللي كيستثمرو في البالد ديالنا منها 5 
شركات وطنية؛ تعزيز الربط الدولي مع أوروبا، طبعا عندنا مع الجزائر 
مع أوروبا باش نضمنو يعني هذا فيه ضمان لتزويد السوق ونجتهد 
ابتداء من موريتانيا،  لكي نرتبط أيضا مع إخواننا جنوب الصحراء 
شبكة اآلن تشمل كافة التراب الوطني بعد ما كانت تقف عند في حدود 
أكادير، فاآلن استثمار 2.4 داملليار باش نوصلو إلى الداخلة، يعني في إطار 
املشروع الكبير ديال تنمية الجنوب، واليوم شبكة وطنية تشمل كافة 
التراب الوطني؛ الكهربة القروية أنتم شهود على ذلك، ومواكبة التنمية 
اللي  التنمية الحضرية  الحضرية، كاين الكهربة القروية ولكن أيضا 
عرفتها املدن ديالنا؛ تنامي الطاقات املتجددة في القطاعات اإلنتاجية 
وفي  التعليم  في  االجتماعية  والقطاعات  والفالحة  الصناعة  خاصة 
املجال الديني وفي املجال يعني الريا�سي وغيرو، ثم شراكات دولية مع 
الوكالة الدولية املعنية بالطاقة والحضور املغربي املتميز، هذه عناوين 
أيها السادة النواب البرملانيون املحترمون، عناوين ديال التميز ديال هذه 
التجربة، لها هادي إيجابياتها وعناوينها، طبعا الكمال هلل البد أن تكون 

نقائص نستدركها في العشرية املقبلة إن شاء هللا.

طبعا فيما يتعلق باإلنتاج، أنتم تعلمون بأننا استطعنا لحد اآلن أن 
يتم استثمار ما يقارب من 50 مليار ديال الدرهم في الطاقات املتجددة، 
وقيد االستثمار حاولي 53 مليار ديال الدرهم، ما تم استثماره 50 مليار 
ديال الدرهم، استثمار للقطاع إلنتاج الكهربة للمكتب الوطني واستثمار 
أيضا القطاع الخاص اللي غادي يعطي القطاع الخاص، وهذا كنت 
صادقت على القانون املعروف 13.09 اللي كيعطي اإلمكانية للقطاع 
الخاص حتى هو ينتج جزء مما نحتاجه يعني ديال الكهربة لصالح القطاع 
الخاص؛ أيضا وقلنا بالنسبة للمستقبل حوالي 50، ونحن بصدد إعداد 
يعني العشرية املقبلة 2021-2030 اللي غياخذ بعين االعتبار هاد العقد 
من الزمن ديال هاد تنزيل هذه السياسة الطاقية، اإليجابيات ديالها 
والسلبيات ديالها، أخذا بعين االعتبار التطور التكنولوجي، وأخذا بعين 
االعتبار األثمنة، أخذا بعين االعتبار التطور االقتصادي، أخذا بعين 
االعتبار رغبة أن نكون دولة مصدرة كما نستورد أيضا يمكن أن يكون 
دولة مصدرة، وأخذا بعين االعتبار اإلمكانيات التي تتيحها اآلن بعض 

الوسائل فيما يتعلق بالغاز.

في مجال التصنيع، اليوم الحمد هلل يمكن لنا نفتخرو أنه عندنا 
مصنع  عندنا  املتجددة،  الطاقات  ديال  املكونات  مجال  في  مصانع 
متميز ديال األلواح الريحية أو املكونات الريحية التوربينات اللي هو 
اآلن كيشغل 750 إطار مهندس وتقني مغربي، %80 للتصدير، ويمكن 

للسادة البرملانين املحترمين أن يقومو بزيارة ليطلعو عليه وعلى 3 مصانع 
أخرى التي تصنع األلواح الشمسية، ووجود اآلن أحصينا ما بين صغيرة 
ومتوسطة وكبيرة حوالي 600 مقاولة مغربية تشتغل في املجال ديال 

الطاقات املتجددة.

في مجال البحث العلمي، وما أدراك ما البحث العلمي! الذي كان 
مطلبا جماعيا، البحث العلمي يعني حوالي 235 مليون ديال الدرهم 
أطلقت  اليوم  العلمي،  البحث  ديال  املجال  في  عروض  يعني  طلبات 
ديال  منصات  عدة  وأنجزت  أخرى  الدرهم  ديال  مليون   210 حوالي 
البحث العلمي وحدة في بنجرير والباقي موزعة التراب الوطني، تهم كافة 
املجاالت ديال الطاقات املتجددة، 800 دكتور ومدرس متخصص اآلن 
وهم منخرطون في املجال ديال البحث العلمي، 30 براءة اختراع، ثم 
أيضا عدة شراكات دولية في املجال ديال البحث العلمي مع أوروبا ومع 
أمريكا، ثم كما قلت منصة أخرى للبحث والتطوير في ورزازات باإلضافة 
إلى بنجرير، ثم 4 محطات تهم كافة املجاالت املرتبطة بالبحث العلمي 
في مجال الطاقات املتجددة وأنا سأتكلم عن بعض البرامج املستقبلية.

طبعا فيما يتعلق هذا كيحتاج إلى كفاءات وطنية موجودة الحمد 
هلل الكفاءات الوطنية تنتجها املدارس ولكن أيضا زدنا مع املدارس ومع 
الجامعات واحد العدد ديال الشعب في املجال ديال الطاقات املتجددة، 
ثم أيضا معاهد متخصصة باإلضافة إلى املعاهد املوجودة في التكوين 
داملجاالت  واحد  في  وكتكون  اإللكترونيات  في  كتكون  هي  اللي  املنهي 
القريبة من الطاقات املتجددة، هناك معاهد متخصصة في هذا املجال.

اسمحوا لي أن أذكر أيضا في املجال ديال املحروقات، ألن ملا كنتكلمو 
على السياسة الطاقية، كاين ما يسمى بالطاقات املتجددة والنظيفة، 
ولكن أيضا البد أن ندبر املحروقات في هذه املرحلة، خاصة األخيرة تم 
الترخيص لشركات جديدة التي دخلت إلى السوق وانضمت إلى الشركات 
املتواجدة، وسيمكن أن تكون شركات أخرى في املستقبل في إطار املطلب 
الذي جاء واضحا، هذا توجه حكومي ولكن وافق مطلب على مستوى 
البرملان، ملا كانت اللجنة ديال التق�سي ومن بين املجاالت اللي اقترحتها 
هو أن نفتح مزيد من املنافسة بين يعني في هاد املجال يعني أن نفتح 

اإلمكانية ديال اإلستثمار؛

أيضا استطعنا أن نبسط املساطر يمكنا نقولوا ليكم انتقلنا من70 
170 محطة في  170 محطة في السنة،  100 معدل ديال  إلى  محطة 
السنة 3300 فرصة ديال الشغل في إطار التبسيط ديال املساطر وفتح 
املجال ديال اإلستثمار، ثم أيضا ما يقارب في هاد املرحلة وأنا نتكلم على 
املستقبل ألن مازال الجزء الثاني حول املستقبل استثمار ما يقارب مليار 
درهم في التخزين، ألن كان مشكل ديال التخزين وكان أيضا في التقرير 
اللي جا في اللجنة ديال مجلس النواب املوقر، كانت أيضا جاء الحديث 
على التخزين وكيفاش نضمنوا مزيد من إمكانيات ديال التخزين على 
اعتبار أن الشركات مطالبة أن يكون عندها على األقل 60 يوم ديال 
التخزين إضافية، هذا ضمن القانون، ولكن لم يحصل ذلك في املا�سي، 
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فتداركنا بهاد اإلستثمار ديال مليار، وطبعا فالجزء الثاني غنتكلم على 
حجم اإلستثمارات اللي هي موجودة بالنسبة في املستقبل.

الطاقية مراسيم متعددة مرسوم ديال  النجاعة  في املجال ديال 
اإلفتحاص الطاقي، اإلفتحاص الطاقي ديال املصانع وديال املستهلكين 
اللي كيستهلكوا أكثر ديال الطاقة، ثم أيضا يعني مرسوم ديال اإلنجاز ما 
يسمى بالشركات ديال املقاوالت ديال الخدمات الطاقية، ألن تيخصها 
تكون مضبوطة هاد املرسوم تم يعني اإلتفاق عليه ومر في الحكومة 
الترتيبات باش يصدر واللي غادي يعطينا اإلمكانية أن  واآلن في آخر 
يبرز يعني خبرة وطنية في املجال ديال النجاعة الطاقية للسوق الوطني 
األمور  من  عدد  والصناعة  التجارة  وزارة  مع  ثم  الدولي،  وللسوق 
املرتبطة بالتجهيزات التي نستعملها والتي يجب أن تكون فيها مواصفات 
وضمانات ومحددات فيما يتعلق باستهالك الطاقة حتى ال تؤثر على 
املستهلك، ثم أيضا مرسوم فيما يتعلق بقائمة اإلدارات واملؤسسات 
في  اإلستثمار  ألن  الطاقية،  اإلستثمارات  تحويل شركة  ثم  العمومية 
 la SIE الوكالة الوطنية فإذن MASENمجال الطاقات املتجددة مشا ل
شركة اإلستثمارات الطاقية تحولت إلى الشركة املتخصصة في النجاعة 
الطاقية في اإلدارات واملؤسسات العمومية، وكما قلت هناك مواصفات، 
طبعا باإلضافة إلى ذلك تم إعفاء كل من الضريبة على القيمة املضافة 
بالنسبة للمضخات التي تشتغل بالطاقات املتجددة، استطع اإلستثمار 
القطاع الخاص260 مشروع وصل إلى مليار و200 ديال اإلستثمارات في 
املجال الصناعي واملجال الخدماتي وتم تقديم نتائج هذه السنة، يعني 
ثم أيضا استطعنا من خالل القرض الفالحي أن يكون هناك قرض 
موجه لإلستثمار في مجال الطاقات املتجددة، ثم أيضا استطعنا أن 
نصل اآلن حسب الدراسات إلى40 ألف ضيعة اآلن تستعمل الطاقات 
املتجددة وهي تشكل %10 من الرصيد الفالحي على املستوى الوطني، 
ونحن نريد أن نذهب بعيدا، وهناك لجنة تشتغل اآلن باش تعطينا 
آخر السيناريوهات للمصادقة عليها، التعليم انخرط وصلنا إلى 2000 
أكثر من 2000 مؤسسة، املساجد 2200 وعطات اإلنطالقة ل1500 
مسجد، 130 مرفق اجتماعي إلى غير ذلك من املشاريع في املجاالت ديال 
الطاقات املتجددة كما قلت، ثم أيضا اتفاقيات مع الجهات من أجل 

ترسيم الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية على املستوى الجهوي؛

آفاق املستقبل، آفاق املستقبل يعني هاد ال�سي اللي بنيناه وفي نفس 
الوقت وجدنا اآلفاق ديال املستقبل اللي هي أوال املشروع ديال اإلنتاج 
الذاتي، هذا مطلب ديال الجميع كيفاش أنا كمواطن، أنا كصناعي، أنا 
عندي فندق كيفاش نتج يعني الكهربة التي أحتاجها، فإذن القانون 
اآلن موجود عند األمانة العامة للحكومة وإن شاء هللا نتمنى أن يصلكم 
في أحسن الظروف، ثم أيضا يعني املشروع ديال القانون فيما يتعلق 
بالصفة الضبطية لألعوان ديال الكهرباء، نظرا ألن كيضيع لنا سنويا 
مليار و200 ديال الدرهم فيما يتعلق بسرقة الكهرباء، وبالتالي البد أن 
نحمي هذا الرصيد ألنه ملك للمغاربة جميعا، ثم أيضا تفعيل دور الوكالة 

الوطنية لضبط الكهرباء واللي انعقد املجلس اإلداري ديالها يعني مؤخرا 
وهادي الدور ديالها ما كيوليش املكتب الوطني هو اللي كيحدد بشحال 
غادي تستعمل الشبكة كتولي هي اللي كتحدد يعني الشبكة كيف دايرة، 
املواصالت التقنية ديالها كيف دايرة، ما�سي املكتب الوطني اللي غيقول 
لك يمكن لك الدوز هنا وما تدوزش هنا، هي اللي غتقولها بمعنى كتولي 
محايدة ما يمكنش املكتب الوطني يكون يعني حكم وفي نفس الوقت 
يعني طرف، فبالتالي ثم في نفس الوقت هي اللي كتحدد الكلفة يعني باش 
يمكنلك ندوز في الشبكة ملي غتدير اإلنتاج الذاتي ال بغيتي دير اإلنتاج 
الذاتي في حالة إيال كانت املحطة ديالك ما�سي في املكان في كتنتج أو ال 

فيما يتعلق باإلنتاج ديال القطاع الخاص.

وأخيرا نحن في آخر املراحل بأن في إطار البناء املؤسساتي بأن تتكلف 
الوكالة الوطني بكافة املشاريع ديال الطاقات املتجددة، األسبوع املقبل 
عندما آخر اجتماع إن شاء هللا لكي تتحول كافة املشاريع الطاقات 
املتجدد اللي كانت عند املكتب الوطني أن تنتقل إلى الوكالة الوطنية، 
الكهرباء  ديال  اإلنتاج  على  يسهر  أنا  األسا�سي  دوره  الوطني  واملكتب 
باش يزود بها السوق الوطني أن يسهر في إطار هاد الشراكة مع القطاع 
الخاص، هو ال ينتج في إطار شراكات، ولكن في نفس الوقت أن يعني 
أن يقوم بتدبير و إنجاز الشبكة ديال النقل، هذا هو التوجه العالمي، 
يعني كيكون فيما يتعلق باإلنتاج ديال الكهرباء يعني كتديروا مؤسسات 
أخرى وخاصة مع القطاع الخاص، النقل ديال الكهرباء كيكون يعني في 
كافة الدول ديال العالم شركة وطنية هي اللي هو املكتب الوطني يسهر 
عليها يعني شبكة ديال النقل هماles autoroute والتوزيع تكون هناك 
شركات ديال التوزيع، وزارة الداخلية اآلن أطلق دراسة حول التوزيع 
واللي  التوزيع  في  اللي كنحتاجوها  الخدمات  كافة  اللي غادي يشمل 
غتكون شركات جهوية بدل ما تكون موزعة بهذا الشكل، نحن في آخر 
املراحل ديال الدراسات وفي آخر مراحل ديال املفاوضات، طبعا مرحلة 
يعني على األقل من اآلن إلى 2024 وتم إعداد وإعطاء حتى يعني لطلبات 
اللي غادي تطلب، يعني  4000 مغاواط  إلى حوالي  العروض لبعضها 
وغادي وصل إلى 2030 إلى 9000 مغاواط، إن شاء هللا سنصل إلى نتائج 
مبهرة من اآلن إلى 2024 ثم من اآلن إلى 2030 يعني انطالقا من توجيهات 

صاحب الجاللة، حفظه هللا.

ولكن هذا اإلنتاج ديال الكهرباء خاصو يرافقوا أيضا الشبكة اللي 
غاتدي هاد الكهربة حولي استثمار ما بين 12 مليار يعني وإيال زدنا الجنوب 
يمكن لينا نوصلوا إلى30 مليار ديال الدرهم استثمارات في مجال ديال 
الشبكة حتى تصبح الشبكة ضامنة لتنقل هذه للكهرباء بين كل ربوع 

الوطن إنتاجا إستهالكا ثم بين املغرب وخارج الوطن.

من  وهذا  جزء  هذا  طبعا  القروية،  الكهربة  في  سنستمر  طبعا 
اإلنجازات كما قلت العناوين الكبرى، الكهربة القروية يعني فيها 2 ديال 

األمور في املستقبل:

األمر األول: هو املناطق اللي هي بعيدة اللي مايمكنش ترتبط بالشبكة 
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واآلن درنا دراسة سميناها les zone blanche يعني املناطق البيضاء، 
ما هي املقاربة في إستعمال الطاقات املتجددة؟ ولكن أيضا الكهربة في 
العالم القروي انتقلت من مجرد اإلنارة داخل البيوت إلى إستعمال 

الكهرباء في كثير من األنشطة وخاصة األنشطة اإلقتصادية.

في مجال الطاقات املتجددة أيضا تعديل القانون 13.09 باش يمكن 
لينا نزيدوا نشجعوا القطاع الخاص الكبير واملتوسط يعني باش يمكن لو 
ينتج الكهربة لصالح الخواص، أيضا يعني مجموعة من خريطة الطريق 
والبرامج التي تم إعدادها وهي في مراحلها النهائية، األولى حول الطاقة 
مستقبل  سيحدد  يعني  اآلن  هو  اللي  اإلدروجين  يعني  اإليدروجينية 
الطاقة في العالم والبالد ديالنا عندها مؤهالت كبيرة جدا، وحسب 
التقديرات ديال الدراسة العاملية املغرب ممكن أن يحتضن%4 من 
اإلنتاج اإلدروجين اللي هو كيتستعمل في الصناعة ويمكن لو يتستعمل 
في النقل وكيتستعمل أيضا للتصدير ويستعمل أيضا في إنتاج األمونيا 
اللي كيحتاجوا املكتب الشريف للفوسفاط هو كيستورد حوالي 2 د 
املليون ديال طن سنويا كيكلفنا 6د املليار ديال الدرهم، وبالتالي ممكن 

أن ننتج جزء مما نحتاجه إنطالقا من هذه؛

 la biomasseثم أيضا املخطط الوطني فيما يتعلق بالطاقة الحيوية
بمعنى يعني كل ما هو أخضر كيف يتحول إلى طاقة، يعني النفايات 
ديالنا تحول إلى طاقة، املخلفات ديال الفالحة تحول إلى طاقة، هناك 
تجارب ناجحة جدا واآلن أعددنا هذا البرنامج 2020 و2030، ثم أيضا 
أطلقنا طلب عروض للشركات الصغرى واملتوسطة، الشركات الكبرى 
كتدي 100 مغاواط 200 كغاواط كتحتاج إى ماليير ديال اإلستثمارات، 
لكن مناصب الشركات الصغرى في القانون وفي التوجهات البالد البد 
أن نشجعها، فكاين 400 مغاواط تقريبا كل مشروع فيه ما بين 5 حتى 
ل20 مغاواط، طلقنا طلبات االهتمام، وجاتنا حوالي 47 شركة يعني 
أغلبيتها شركات مغربية بغينا نشجعوهم، ثم اتفقنا على أن يكون ما 
يسمى باملقايصة أوl›integration industrielle بمعنى ياخذوا ما تنتجه 
يعني املصانع الوطنية، فإذن هذا تم إطالق طلب عروض ونحن في 
مراحل ديال اختيار الشركات اللي غتفوز بهذه الصفقات ثم أيضا تم 
اإلتفاق مع وزارة الصناعة، وهذا توجه باملناسبة البد أن يخبر به وأن 
يؤكد يعني في هذا املقام، أنه الصناعة الوطنية لكي تكون أكثر تنافسية 
البد أن نتحكم في إستعمال الطاقة، الطاقة تشكل أحيانا ما بين 30 
أحيانا تصل إلى 40 % من من كلفة اإلنتاج في املصانع ديالنا، فإذن البد 
أن نتحكمو في الكلفة ديالها، نقصو من الكلفة ديالها ولكن أيضا نحن 
مطالبون إيال بغينا نستمرو في التصدير أن تكون الطاقة املستعملة 
غنخلصو  وإال  نظيفة،  تكون  أن  التصنيع  في  املستعملة  والوسائل 
الضريبة على الكاربون اللي هي اآلن أصبحت يعني مطبقة في اإلتحاد 
األوروبي وقد تطبق عامليا، واآلن اتفقنا على أن نخصص للصناعة 800 

ميغاوات سنبدأ بصناعة السيارات ثم نعممها على الصناعات األخرى.

للطاقات  الوطني  باملركز  يتعلق  فيما  املخطط  أعددنا  تم  وأخيرا 

النووية واللي يستعمل أكثر في مجال الصحة، ومجال الفالحة، ومجال 
املاء، ومجال الجيولوجيا واملجال أيضا ديال الصناعة.

طبعا في املجال ديال املحروقات إن شاء هللا نتمنى أن يصلكم قبل 
يعني في القريب يعني أعددنا قانون جديد للمحروقات، هذا القانون 
الجديد الذي يضمن مزيد من املنافسة، يضمن إمكانية اإلستثمار في 
بعض األنشطة ديال املحروقات خاصة في األنشطة ديال التخزين، 
ي كيجي من امليناء إلى أن 

ّ
ويضمن نوع من يعني املراقبة ديال املنتوج مل

يصل إلى املستهلك. فإذن هذا واحد القانون أعددناه، أعددنا القانون 
الرأي  يعطينا  باش  املنافسة  ديال  املجلس  واآلن عند  بالغاز  املتعلق 
ديالو قبل أن يصل إليكم، ثم طبعا مذكرة التفاهم ويعني اإلستمرار في 
املشروع الكبير بين املغرب ونيجيريا، ثم أيضا إعداد الخطة الوطنية 
للبنية التحتية للغاز الطبيعي غنستمرو نجيبوه يعني كاين اآلن كيجينا 
من الجزائر، بغينا باش يبقى يجينا أيضا انطالقا من هاد الطيب يبقى 
يجينا أيضا من أوروبا باش هاد الطيب يبقى يديه ويمكن لو يجيبو 
وكيعطينا مزيد من اإلستقرار والتأمين يعني بالنسبة للسوق الوطني 
ثم اإلمكانية أن يكون عندنا باب من األبواب البحرية الستيراد هذا 
الغاز لصالح الصناعة الوطنية وخاصة كما قلت الصناعة الوطنية 
هذه  ومن  النظيفة  الطاقات  وأيضا  املتجددة  الطاقات  ستستعمل 

الطاقات يعني الغاز.

وأخيرا في املجال ديال املحروقات، اآلن يعني تم يعني إنطالق إنجاز 3 
ديال املليار أخرى في املجال ديال التخزين يعني في كافة التراب الوطني، 
املليار اللي تكلمنا عليه و3 ديال املليار باإلضافة إلى بعض اإلجراءات التي 
اتخذناها مع وزارة املالية ووزارة الطاقة قد نصل إن شاء هللا إلى 60 يوم 
الذي نص عليه القانون، وبالتالي نضمن مزيد من تأمين وتزويد السوق 

بالطاقات التي نحتاجها، وشكرا على انتباهكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، واآلن نمر للمناقشة والكلمة لفريق العدالة 
والتنمية، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد علحسين حريش:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلد عيوزير عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة أعضرء عملجلس عملوقرون،

بعد التنويه العالي بما تفضلتم به السيد الوزير، دعوني في الحقيقة 
في البداية أصارحكم أنه يصعب التعليق على كم األرقام واملؤشرات التي 
تفضلتم بها دون أن نربط ذلك بالسياق الوطني واإلقليمي املعروف 
الترابية، ألننا نعتقد السيد الوزير، أن  املتعلق بمستجدات وحدتنا 
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املشروع الوحدوي لبالدنا هو ذاته املشروع التنموي أو كالهما وجهان 
لنفس العملة.

عيسلد عيوزير،

عيسلد عيرئيس،

أنا ابن جندي محارب ابن الصحراء من قبائل آيت أو�سى املرابطة 
في خطوط التماس مع العدو أو خلف قواتنا الباسلة، شأنها شأن كل 
قبائل العلم والجهاد في الصحراء، أومن أيما يكون اإليمان أننا نخوض 
منذ مدة بقيادة جاللة امللك، معارك حقيقية ومتنوعة ومستدامة، 
بإعادة  الباسل  جيشنا  بقيام  آخرها  عن  اليوم  الحديث  أن  صحيح 
النظام ملعبر الكركرات، وهو ما نشيد به وندعمه ونتبناه لكن قبلها 
وبعدها معارك التنمية والنماء والنهضة في الصحراء الغراء ونحن على 
ذلك من الشاهدين أوراش التي تحدثتم عنها محطات تحلية ماء البحر 
محطات الطاقة واملوانئ والطرق والقناطر، معركة الحرية والكرامة 
والبناء الديمقراطي، معركة مواجهة الفقر والهشاشة والبطلة هذه هي 
معاركنا التي انتصرنا وننتصر فيها كل يوم وحين وتنتظرنا بالتأكيد فيها 
إنتصارات أخرى، وهذا هو الذي يغيض خصومنا نحن لسنا دعاة حرب 
لكن إذا نادتنا ساحات الوغة ونادى الوطن نلبي مقبلين ال ال مدبرين، 
لكن واملناسبة شرط السيد الوزير وحتى ال نن�سى إن العمل واإلنجاز 
واألوراش التي تحدثتم عنها باألرقام التي نشهدها يوميا في الواقع هي 
املداخل األساسية لخدمة وحدتنا الترابية، وهي التي جعلت العالم يرى 
بما نحن منشغلون وما يشغل العادي والخصوم اليائسين املفلسين 
وشتان بين من يبني و ينمي ومن يبيع األوهامة وهدي. أما بعد السيد 
الوزير املحترم، عود على بدء وفيما يتعلق بموضوع السؤال والجواب، 
السيد الوزير أتساءل ملاذا ما زال تعميم إستعمال الطاقات املتجددة 
في الفالحة بدل الغاز والكهرباء باطيئا أنتم تحدثتم عن نسبة 10%، 
أتساءل معكم امن يعوق هذا الورش؟ الهام الذي من شأنه تخفيض 
الفاتورات الطاقية املكلفة للبالدنا، وأتوقف ها هنا لئال أفتح جروحا 
ليس املقام وال الزمان مناسبا لها، دوري أ حدثكم السيد الوزير عن 
مناصب الشغل املهدورة على هوامش عدة قطاعات وأنشطة تحتاج 
إلى تأطير وزارتكم ومواكبتها ومد يد العون ملن يقومون بها على هامش 
املناجم واملقالع وغيرها، أحيلكم على طلبات الترخيص التي تلقيتموها 
ي من عدد من املواطنين من عوين تغمار آيت او�سى للبحث والتنقيب 

عن األحجار التي زكية لقد أجبتموهم مشكورين لكن املساطر معقدة.

السيد الوزير، أرجوكم أعيلهم على العمل في الوضوح واملشروعية 
بدل ما يتعرضون له من مضايقات أعيلهم على إلتماس لقمة عيش 
كريم حاالل في إطار القانون، بسطوا املساطر وما ذلك عليكم بعزيز 
السيد الوزير العزيز عزيز. أثير إنتباهكم إلى تأخر بعض التأخر في مشاريع 
محطات نور للطاقة الشمسية بطاطا وآسا الزاك وننوه بالتقدم الكبير 
في باقي املحطات، وأهيب بكم السيد الوزير تلبية ملتمسين التي نجدده 
باستمرار بأن تنسقوا مع إدارة التكوين املنهي لفتح شعب للتكوين في 

مجال الطاقات املتجددة بمجموعة من املعاهد، وأخص بالذكر معهد 
التكوين املنهي الجديد بمدينة آيت ملول. نقترح كذلك عليكم السيد 
الوزير املحترم، التفكير في آلية لدعم املناطق الحارة التي تعرف ارتفاعا 
مهوال لدرجات الحرارة إسوة بدعم املناطق الباردة وإن دعم محتشما 
إن بواسطة تخفيض فاتورة اإلسهالك أو توزيع أدوات التبريد أو الطاقة 
الشمسية، ألنه كما تستحيل الحياة في البرد القارس تستحيل أيضا في 
الحرو ما أدراك ما الحرارة حرارة طاطا وزاكورة وأسازاك وغيرها من 

املناطق.

القانون  مشروع  أن  أسمع  بأن  األخير سررت  في  الوزير،  السيد 
املتعلق باإلنتاج الذاتي للكهرباء في طريقه إلى األمانة العامة للحكومة 
الطاقة، ومرة أخرى  إنتاج  في  إلى مستثمر  يتحول كل مواطنين  حتى 
نتمنى اإلسراع بهذا املسار وهذا الورش التشريعي وأن يبددة مخاوفنا 
بأن هناك جهة تعوق مثل هذه الفتوحات اإلصالحية في مجال الطاقة 

والكهرباء.

السيد الوزير، بالدنا تعرف في الحقيقة تحوال طاقية نوعيا ال يسعنا 
إال التنويه به وبالعاملين من أجل تحقيق التزاماتكم بشأنه. شكرا لكم 

»وقل أعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون«.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للفريق االصالة واملعاصرة، تفضل 
السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد إدايس أوقمني:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين،

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

السيد الوزير، البد أوال من التذكير باملنجزات التي تحققت بفضل 
الرؤية امللكية في مجال الطاقة وخاصة الطاقات املتجددة منها، ما 
جعل املغرب ينتقل من بلد كان يعتمد على تلبية حاجياتها على الطاقة 
األحفورية واملستوردة إلى بلد منتج للطاقة املتجددة وتحويل التحديات 
القائمة في مجال الطاقة إلى فرص استثمارية بانخراطه في مشاريع كبرى 

لتطوير هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، السيد الوزير، البد أن نسجل أن، جاللة امللك، 
نصره هللا، كان قد أخذ على الحكومة التأخر في بعض املشاريع الطاقية، 
فنسائلكم، السيد الوزير، إلى أي حد تتحمل وزارتكم املسؤولية في هذا 

التأخير؟



عدد.118–11.ربيع الثاني.1442  )27.نونبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7512  

ثانيا: بالنسبة مللف املحروقات هنا نسجل كذلك بأسف إهمال 
الحكومة ألهمية ضمان األمن، رغم أنكم تكلمتم عليه السيد الوزير 
واعترفتم ضمنيا أن ضمان هاد األمن الطاقي في بالدنا لم يحترم بعد، 
باملخزون  املتعلقة  للتشريعات  تطبيقها  احترام  لعدم  نتأسف  إذن 
كان  للحسابات  األعلى  املجلس  أن  علما  االستراتيجية  واالحتياطات 
قد سبق له منذ سنة 2015 أن دق ناقوس الخطر في تقرير له في هذا 

الصدد.

األزمة  هذه  آثار  أن  لو  الحمد  وهلل  معنا  تصورو  الوزير،  السيد 
الصحية على السوق الدولي للمحروقات كانت عكس ما حدث وأدت 
إلى توقف اإلنتاج أو خفض كبير في املعروضات، كيف ستكون الوضعية 
اكتراث  أيضا عدم  ونسجل  اليوم؟  لبالدنا  واالجتماعية  االقتصادية 
الحكومة بالتوصيات التي وردت في تقرير أعده مجلس النواب في إطار 
للعموم وحقيقة  البيع  مهمة استطالعية حول كيفية تحديد أسعار 

وشروط املنافسة بقطاع املحروقات بعد قرار تحرير األسعار.

السيد الوزير، هل ترون أن ثمن هذه املحروقات اليوم كما يباع 
للعموم في املغرب هل هو مطابق ومناسب ملا تعرفه األسواق الدولية 

لهذه املحروقات من انخفاضات كبيرة؟

السيد الوزير، الوضع الحالي الطاقي في اململكة مازال يكرس تبعيتنا 
للخارج وهذا بطبيعة الحال راه التكلفة املادية ديالو أغلى تكلفة كاينة 
في املنطقة وهاد التكلفة املادية اللي هضرتو عليها في الصناعة السيد 
الوزير وقلتو بأنها تتراوح ما بين 30 و%40 فاحنا مازالين فين غتكون 
املنافسة د هاد 30و%40 إيال كانت التكلفة ديال الطاقة كتجاوز هاد 

الحدود.

السيد الوزير، كذلك هاد التكلفة هادي راه كترجع بواحد سلبيا 
على الجيب ديال املواطن، وهنا البد أن نالحظ السيد الوزير بأن كاين 
واحد تنامي واحد الوتيرة ديال االحتجاجات و ديال شكايات املواطنين 
اللي اآلن طالت حتى العالم القروي بعدما أن كانت محصورة في املدن، 
كذلك السيد الوزير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في تقرير 
له، كان تكلم على أن املغرب له ما يمكن كما وكيفا أنه يقدر يدير إعداد 
الطاقة اإلجمالية للطاقة الحالية، فاملطلوب من الحكومة أن تأخذ 
في  االستشارية  املؤسسات  عن  الصادرة  املواضيع  كل  االعتبار  بعين 

اململكة.

السيد الوزير، كما سبقني اآلن األخ البد أن نتساءل عن ملاذا أن 
الحكومة مازال والسيما الوزارة ديالكم مازالت متعاقسة على أن ما 
بغاتش تشجع استعمال الطاقة املتجددة في قطاع الفالحة؟ ألن هذا 
قطاع حيوي بالنسبة للمغرب وما حد مازال ما خديتوش فيه �سي قرار 
مهم إيال كان باقي غير %10 واحنا كنعرفو شكون هما دوك الضيعات 
اللي تكلمتو عليها، السيد الوزير، وشنو كتهم بالنسبة املغاربة، فبغينا 
نتكلمو على العدالة املجالية، السيد الوزير، في الطاقة كنتو اعطيتو 

أرقام اللي سمع هاد األرقام اللي اعيطتو سواء في البحث العلمي أوال في 
إنشاء الطاقة أوال في املاليير اللي كترفضها غادي يقول بأنها صافي راه 
فضينا وبأن راه املغرب كلو بخير وعلى خير راه ما خصنا والو، في املقابل 
السيد الوزير احنا مازال املناطق اللي هي باقي ما استفدات �سي من 
التغطية سواء من الشبكة أو من الطاقات املتجددة، مع األسف مجاليا 
هادو اللي ما استافدوش ما راهاش منتشرة بمعادلة في املغرب كلو هي 
مناطق معزولة هي هاديك املناطق املعزولة اللي ما مستافدة ال من 
سبيطار وال من طريق وال من مدرسة حتى إيال كانت هاد املدرسة بعض 
املرات كتكون فيها الشروط الغير مطلوبة غير كافية فهي اللي مازال 
محرومة من هاد وقس على ذلك جميع األقاليم ديال اململكة وجميع 
فيها  اللي  الوزير،  السيد  الجبلية،  الجماعات  و  القروية  الجماعات 
مناطق معزولة سميتوها البيضاء وال ما نعرف شنو بغيتو تسميوها وهي 
في الواقع راه سوداء ما�سي بيضاء ألن البياض كيجي من النور والسواد 

كيجي من الظالل.

السيد الوزير، ولهذا فاآلن محكومين على أن الحكومة البد أنها في 
إطار هداك.. اللي كان كان دارتو على حسب واحد العدد ديال الدراسات 
اللي كانت، هاديك الدراسات راه تجاوزت ألن النمو الديمغرافي ديالها 
اعطى حوايج آخرين اللي هما، ولهذا السيد الوزير كل األقاليم أنا نقول 

كل األقاليم راه خصها تستافد، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، واآلن الكلمة لفريق التجمع الدستوري، 
تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد حسن عوكرشر:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء، عيسلدة عيوزيرة،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

السيد الوزير، بالدنا بدات تحت القيادة ديال جاللة امللك، واحد 
السياسة، واحد اإلستراتيجية ديال هاد الطاقة املتجددة، إيال اسمحتيو 
ليا قبل ما ندويو في املوضوع كيصعاب عليا نكون أنا واقف هنا اليوم 
في هاد الظروف والبس هاد اللبسة املغربية بال ما نحيي القوات امللكية 
املغربية تحت القيادة، ديال جاللة امللك، ونحيي الشيوخ ديال األقاليم 
الصحراوية اللي كلهم ناضو كرجل واحد كيحيوا القوات املغربية على 
داك ال�سي اللي دارو في الكركرات وكيستنكرو ما فعله البوليساريو، 
وثالثا ما يمكناش ما نترحموش على ال�سي أحرضان اللي هو من الرجال 

الكبار ديال هاد البالد في هاد القرن والقرن السابق.

ففيما يتعلق باملوضوع ديالنا إيال املغرب دخل في نطاق هاد السياسة 
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ديال الطاقة املتجددة ما داخلش فيه إال على ود البيئة، معلوم البيئة 
كان من األشياء املهمة، كيف فسرها جاللة امللك، عدة مرات، ولكن بعد 
النظر ديال جاللة امللك، اليوم عاد فهمناها، شنا هي؟ وهو راك دويتي 
عليها وهي اليوم أوروبا بدات كتستعمل هاد الضريبة دالكربون باش 
تحبس اإلستوراد ديال بعض األجهزة اللي كتستورد البلدان األوروبية 
وتنقص من التنافسية ديالها بالنسبة لإلنتاج األوروبي، فاليوم املغرب 
اليوم الحمد هلل املغرب يمكن له يستعمل هاد الطاقة الخضراء باش 
يجعل من املنتوج املغربي منتوج بكل معنى الكلمة تناف�سي التنافسية 
ديالو من أحسن التنافسية في العالم. فاللي كنتظرو من السيد الوزير 
وهو ملاذا في عوض ما نتمو غاديين بواحد الطريقة تدريجية وكنظن ما 
نمشيوش غير نعطيو هاد الطاقة غير ل Renault عالش ما نعطيوهاش 
كلهم  باش  ألوروبا  كيصدرو  اللي  الناس  وهاد  لوزينات  هاد  لجميع 
يستافدو، هذا هو الهدف ديالنا حنا عارفين أن هاد الحكومة الحمد 
هلل، كّدير جميع املجهودات ورغم الظروف الصعبة باش تواكب جميع 
املنتجين املغاربة وتحميهم في نفس الوقت ال شك في هذا، ولكن احنا 

كنتظرو باش يكون هاد املواكبة تكون أكبر وأكثر.

التساؤل ديالنا الخر وهنا فين بغيت السيد الوزير، يصححنا ويبين 
بدات هاد  في األول منين  املعطيات، وهو  ما عندناش جميع  لنا ألن 
اإلنتاج ديال الطاقة املتجددة، الطاقة الخضراء كل �سي كان كيقولو أن 
الطاقة الخضراء دائما أغلى من الطاقة اللي كنخرجوها من الشاربون 
من الفحم، فواش اليوم هل ما زال هاد ال�سي كاين وال بدى الثمن ديالها 
املنتوج ديالها كيتقام بواحد السعر يعني كيتنافس مع اإلنتاج ديال 
الطاقة من الفحم، وإيال كان �سي فرق شكون اللي غادي يخلصو؟ ألن 
هذا هو املشكل إيال كنا غادي ندعمو نعطيو هاد اإلنتاج املغربي ديال 

الطاقة املتجددة.. صافي، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيد النائب انتهى الوقت املحدد، اآلن الكلمة للفريق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد يكبي7 قردة:

أشرف  على  عيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة، عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

بدوري أثمن عاليا قرارات صاحب الجاللة بشأن منطقة الكركرات 
في أقاليمنا الجنوبية، كما أنوه بالدور الذي قامت به القوات املسلحة 
امللكية مشكورة في هذا اإلطار، وكذلك مناسبة ألترحم على املرحوم 

املحجوبي أحرضان بهذه املناسبة.

السيد الوزير، تحدثتم عن اإلجراءات املتخذة ملواجهة متطلبات 
الوضع اإلستثنائي الذي تجتازه البالد في ظل الجائحة دون استحضار 
مدى تنفيذ اإلستراتيجيات واملخططات القطاعية في آخر سنة من عمر 
الحكومة، ومدى تحقيق األهداف املحددة لها وآثارها على اإلقتصادي 
الوطني وحياة املواطنين، بما فيها أساسا اإلستراتيجية الطاقية التي 
تستهدف تقوية العرض الكهربائي وتطوير النجاعة الطاقية في الوقت 
الذي نالحظ فيه تعثر برنامج تعميم الكهربة القروية وارتفاع أسعار 
فاتورة الكهرباء خاصة ببعض املناطق التي يوجد بها التدبير املفوض، 
ونالحظ غياب أي مراقبة إلحترام كناش التحمالت من طرف الشركات 
املعنية األمر الذي يسائل الحكومة والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء 
إحداث  عن  الحكومة  بتراجع  هنا  وأذكر  املجال،  هذا  في  دورها  عن 
بعض املناطق أو بعض املراكز املنتجة للطاقة الشمسية كما هو الشأن 

بالنسبة ملركزي بوعرفة وبوعنان بإقليم فكيك.

وفي هذا السياق، نسجل بأسف شديد عجز الحكومة عن معالجة 
ملف املحروقات التي ال زالت أسعارها املرتفعة تأرق املغاربة وتثقل 
كاهل كاهلهم بعدما قامت الحكومة بتحرير هذه األسعار دون اتخاذ 

اإلجراءات املواكبة الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

شاملة  تنمية  تحقيق  يضمن  بما  األخضر  اإلقتصاد  تعزيز  إن 
ومستدامة يسائل الحكومة عن اإلجراءات املواكبة والبرامج املعتمدة 
إطار  في  املستدامة  بالتنمية  املتعلقة  الوطنية  اإلستراتيجية  لتفعيل 
البرنامج  خاصة  القطاعية  واملخططات  العمومية  البرامج  التقائية 
الوطني لتطهير السائل املندمج وإعادة إستعمال املياه العادمة املعالجة، 
ال سيما وأنكم تحدثتم السيد الوزير، عن تضريب املنتوجات مستقبال 
املنتوجات املغربية املصدرة إلى اإلتحاد األوروبي وإلى غيرها من إذا كنا 
نستعمل هذه الطاقات التي ال تحترم البيئة، كما تعرضتم عدة مرات إلى 
إنتاج الغاز الطبيعي وفي هذه املرة تكلمتم يعني عن استيراد البيترول أو 
عن استيراد الغاز الطبيعي من أوروبا ولكن لم تتكلموا عن الغاز الطبيعي 
الذي قد تكلمتم فيه سابقا عن انتاجه في منطقتي تندرارة ومعتركة، 

شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن للسيد النائب املحترم من 
الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عبد عيرحمرن عيعمري:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم، وعيصالة وعيسالم على خي7 عملرسلين 
وعلى آيه وصحبه أجمعين.

عيسلد عيرئيس،
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عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

تفاعال مع جوابكم السيد الوزير يشرفني أن أدلي باملالحظات التالية:

أوال: نسجل حسن املواكبة والتتبع لوزارتكم ملجالي الطاقة واملعادن 
للظرفية اإلستثنائية  بالنظر  الجائحة وذلك  فترة هذه  والبيئة خالل 
التي عرفتها بالدنا، وبالتالي فقد مكنت املجهودات املبذولة من تأمين 
سوق الشغل للمواد البترولية والغازية، رغم تسجيلنا بأن هذه املواد 
العاملية،  األسواق  بباقي  سعرها  مع  نسبيا  مرتفعة  ظلت  البيترولية 
كذلك السيد الوزير، نتساءل عن األسباب الكامنة وراء توقف برنامج 
الشتات في العديد من األقاليم ومن بينها إقليم شفشاون؟ وما هو مصير 

كهرباء باقي املنازل واملداشر الصغرى في إطار هاد البرنامج؟

باملناسبة نطالب بتسريع إنجاز برنامج الكهرباء الشمولي خاصة في 
سطره الثالث بالنسبة للعالم القروي، كذلك السيد الوزير، نتساءل 
عن برنامج إزالة األعمدة الكهربائية واملتساقطة التي ال تخفى خطورتها 
على املواطنين، وهذه األعمدة السيد الوزير نحيطكم علما بأن جل 
األقاليم تعاني من هذه املعضلة، كذلك إقليم شفشاون ال تخلو جماعة 
قروية إال وفيها هذا العدد الهائل أو املهول، كذلك السيد الوزير، على 
سبيل املثال جماعة تاملبوط 50 ما بين عمود كهربائي ما بين تالشيم 
وتساقيط، تاسيفت 70، جماعة تزكان 160، جماعة بني سلمان 500، 
جماعة بني سلمان 500، جماعة بني منصور 300، عدة جماعات في 
اإلقليم ال تخلو كما قلنا من هذه املعضلة؛ كذلك السيد الوزير، ثالثا 
نسجل بأن تكلفة الربط الكهربائي باملاء الصالح للشرب مرتفعة نسبيا 
مع املدن نعطي على سبيل املثال مركز جماعة بني سلمان خمس لوطة 
فرض على املواطن الربط الكهربائي فيما يخص عدد الكوامن بحال 
عدد ال يستهان به، ولكن فرض عليهم 6000 درهم، وبعض الكوامن 

ربما ال تصل إلى هذه القيمة.

الفواتير  ارتفاع  بأن مشكل  ننبه  ما  البد  الوزير،  السيد  كذلك، 
بالنسبة لشركات التدبير املفوض، هذه الشركات ال تراعي بخصوص 
هذه الجائحة ألن كان عندك غياب فيما يخص التقدير بسبب الحجر 
الصحي املرتبط بجائحة كورونا، هذه التقديرات طبعا كان هناك فيه 
خلل، طبعا أنتم السيد الوزير جاء على لسانكم فيما يخص الجواب 
من   80 بأن  عالجتو  بأن  املستشارين  مجلس  أحد جلسات  في  ديال 
الشكايات ولكن تبقى مشاكل واملعضلة ما زالت مطروحة ويتطلب األمر 

عاجال يجعل مبلغ الفواتير متناسبة مع حجم االستهالك الحقيقي.

رابعا: السيد الوزير وبالنظر الرتفاع الفاتورة الطاقية ونسبة التعبئة 
الطاقية التي تصل إلى 90.58 خالل سنة 2019، فإننا نؤكد في الفريق 
الحركي على أن هذا البديل الحقيقي هو الطاقات البديلة واملتجددة 
ال سيما أن بالدنا تزخر بمؤهالت طبيعية ومناخية مهمة، لذلك يجب 
تشجيعها على مستوى اإلعفاء من الضرائب ومواكبة التطور السريع 

والطاقات  اإلدارات  وتشجيع  النظيفة  الطاقة  هذه  لتكنولوجيات 
املنتجة واألشخاص على استعمالها في إطار النجاعة الطاقية، في هذا 

اإلطار نتساءل السيد الوزير.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، نمر اآلن إلى الفريق االشتراكي، تفضل 
السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد سعلد بعزيز:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسردة عيوزاعء،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

وتلوث  بالدنا  تتعرفها  اللي  املناخية  والتغيرات  األوضاع  أن  أكيد 
الهواء والتصحر وضعف اإلمكانيات والقدرات املائية هي أسباب اللي 
جعالت بالدنا كتاخذ هاد الخيار واللي أطلقه جاللة امللك، نصره هللا، 

في 2009 من أجل االنتقال نحو الطاقة املتجددة.

أكيد، السيد الوزير، اليوم في إطار هاد املوضوع غادي نسألوكم 
بشكل  املؤشرات  بعض  بغينا  الوطنية  االستراتيجية  بخصوص 
واضح ودقيق ونعطيها على شكل أسئلة مباشر، سؤال متعلق بمؤشر 
استقاللية البالد فيما يتعلق بالتبعية الطاقية، بغينا نعرفو اليوم فين 
الفاتورة  البالد كثيرا، ثم غالء  الطاقية أرهقت  التبعية  وصلنا؟ ألن 
املسألة؟  هاد  في  الوزير  السيد  فين وصلنا  اليوم  املعطيات  الطاقية 
السؤال الثاني يتعلق بالتأثير ديالها على املواطنات واملواطنين بشكل 
مباشر وأقصد بالضبط تعميم الشبكة الكهربائية واحنا اليوم السيد 
الوزير غادي نؤكدها من جديد في حاجة إلى مؤشر الوسط الحضري 
و الوسط القروي ألن 99،5 مازال ما كنشوفوهاش في أرض الواقع أنا 
تنقولها ليك في الوسط القروي مازال ما كنشوفوهاش وكاين تعثر السيد 
الوزير فهاد املسألة، بغينا السيد الوزير مؤشر بما يخص تعميم الطاقة 
الشبكة الكهربائية، السيد الوزير هاد املشروع هذا هاد اإلستراتيجية 
خصها تأطر أيضا أنتما تحدثوا على املجهود اللي كاين على مستوى إنتاج 
األلواح ديال الطاقة الشمسية وباقية غالية السيد الوزير باقي الناس 
تيشريوها بأثمان باهظة إذن خصنا هاد األثمنة هاد التسعيرة ديال 

األلواح ديال الطاقة الشمسية تخلق تحسن.

الفالحة  وزارة  مع  شراكة  اتفاقية  عندكم  كانت  الوزير  والسيد 
بخصوص إستعمال الطاقة الشمسية في إطار اقتصاد في مياه السقي، 
بغينا هاد توسع وتشمل الدعم للفالحة ألن باقي الناس نظرا للغالء 
ديالها كيمشيو للغاز البوطان وكيمشيو للكهرباء وهاد ال�سي كيأثر سلبا، 
وبالتالي فاللجوء إلى هاد النوع من الطاقة البد أنه يحتاج إلى دعم السيد 

الوزير، واحنا بغينا ديك اإلتفاقيات توسع باش تشمل هاد املسألة.
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النقطة الرابعة املؤشر ديال حماية البيئة وهذا ال شك فيه بغينا 
في  الهواء  جودة  بقياس  املتعلقة  املؤشرات  خصوصا  اليوم  نعرفوا 

اإلرتباط مع النجاعة الطاقية.

السؤال الخامس يتعلق بالعدالة املجالية، طبعا بالدنا املناخ ديالها 
واضح ولكن كاين بخصوص الطاقة الريحية أماكن مناسبة في البالد 

خصها تشملها هاد املشاريع.

في  سواء  الوطنية  األفضلية  بسؤال  يتعلق  السادس  السؤال 
املقاوالت الطاقية أو املعدنية السيد الوزير بغينا في هاد املسألة.

والسؤال األخير هو يتعلق بمؤشر التنقيب على النفط وفين وصلنا؟

عيسلد ائيس علجلسة:

واإلشتراكي،  للتقدم  النيابية  املجموعة  إلى  نمراآلن  لكم،  شكرا 
تفضل السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدة عيوزيرة وعيسلدين عيوزيرين عملحت7مين،

عيزملالت وعيزمالء عينوعب عملحت7مين،

اللي  الكبيرة  اإليجابيات  الصراحة  في  كنسجلوا  الوزير،  السيد 
حققاتها بالدنا و املجهودات الجبارة اللي قامت بها الدولة في ماجال 
الطاقة بالدنا، لكن بواحد النقد بناء كنقول اليوم بأننا ما استثمرناش 
اسثمار جيد اليوم في ظل جائحة كرونا في الوقت اللي انخفضات فيه 
االسعار ديال املواد الطاقية في العالم، احنا ما لقينا ما نخزنوا مالقيناش 
فين نخزنزها و مستثمرناهاش، والفاتورة الطاقية والتخفيض ديالها 
تكون فواتر  بإمكان  كان  اللي  اليوم  البسطاء  املواطنين  على حساب 
بواحد االثمنة منخفضة أمام الغالء دالفواتير واللي تسجالت بصراحة 
عند كثير من املواطنين البسطاء في بالدنا، السيد الوزير هاد اإلستفاذة 
اليوم كثير معانا نقاش أننا خصنا نفتحو الورش ديال التخزين ديال 
املواد املحروقات، خصنا لقاوا حل لعدم وجود شركة تكرر البترول في 
بالدنا ونبقاو نستوردو كثر من 23 منتوج إلى جانب املواد الطاقية من 
خارج، واحنا اآلن في ظل أزمة تعيشها مع ملف شركة السامير السيد 
الوزير اللي بغينا نعرفوا هاد امللف هذا إمتا غيتحل وإمتى غيدبر إمتا 

تظهر عليه نتيجة في هاد اإلتجاه.

السيد الوزير، كهربة العالم القروي مجهود جبار تقام بيه منذ 
حكومة التناوب و التوافق إلى اليوم، لكن راه التوتر الطاقي اللي كنعطيوه 
في العالم القروي أو في الوسط القروي ما�سي هو التوتر اللي كنعطيو 
في العالم الحضري، راه املواطنين البسطاء في العالم القروي كييقطع 
عليهم الضوء إيال خدموا عدة أجهزة راه كيلقاو مشكيل في القطاعات 
املتكررة السيد الوزير، واليوم هاد التعميم فعال إيال تحقق خاصوا 

يتحقق بشكل جيد واآلن غير في إقليم الخميسات بجوارنا بجوار إقليم 
سال في جهة الرباط راه كاين ساكنة اللي كيلقاو مشكيل، أمام أيضا عدم 
إيجاد حل في مسألة املساعدة للفالحين في الطاقات البديلة والطاقة 
الشمسية على وجه الخصوص، بأنه كيلجأوا إلى هذه الوسائل املتعددة 
ومنها الطاقة الكهربائية، وبالتالي كينخافض الضغط وكتعاني األسر 
من خالل عدد من األجهزة اللي كتحرق ليهم الوزير تحرقات ليهم أجهزة 
تلفازات، ثالجات، عدة مواطن أحيانا، وهاد الواقع يجب أن نتحرى 

عنه احنا ليس لكم فيه السيد الوزير.

أيضا تشجيع على استغالل أو استعمال الطاقة الشمسية خصو 
هي  شحال  التعليمية  للمؤسسات  الدولة،  ديال  للمؤسسات  يمتد 
وميزانية  الدولة  ديال  بامليزانية  اليوم  الدولة  كتخلص  اللي  الفاتورة 
الخزينة العامة على استهالك الكهرباء باإلدارات العمومية واملؤسسات 
العمومية، عالش ما نمشيوش نصبو ونديرو الطاقة الشمسية انطالقا 
فيها شحال  حنا  اللي  املؤسسة  من  البرملان  من  ديالنا  املؤسسة  من 

كتستهلك ديال الطاقة سنويا.

السيد الوزير، أسئلة قوية اليوم كتخاطبنا أيضا في مسألة يعني 
توفير الحق في الكهرباء للجميع حتى ما تكونش السرقة ديال الكهرباء، 
راه كاينة السرقة ديال الكهرباء السيد الوزير، ولكن خصنا املساطر 
تبسط. ثم في النهاية ماذا عن االستكشافات البترولية، وماذا عن عقلنة 
استغالل املوارد الطبيعية السيد الوزير عالقة بحماية البيئة كنتكلمو 
على املاء، كنتكلمو على املعادن وهذا ورش كنتمناو تكون فيه العدال 
االجتماعية ويكون فيه االستفادة للجميع الشركات الكبرى والصغرى 
وأيضا حقوق العمال والطبقة العاملة اللي خصنا نشوفو من جهتها 

ونبحثو جيدا في اآلثار النفسية والصحية في هذا القطاع، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن رد السيد الوزير املحترم فيما تبقى 
من الوقت.

عيسلد عزيز اثرح، وزير عيطرقة وعملعردن وعيبيئة:

شكرع عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

طبعا دور البرملان هو أن يتابع ويراقب ويقترح ويشرع، طبيعي بعد 
التنويه باإلنجازات التي حققتها بالدنا البد أن يشار إلى النواقص وهذا 
ويجب أن نتعامل إيجابيا مع ما يأتي في كل املداخالت. لكن نعاود 2 
ديال املعطيات منذ مدة الحمد هلل، ما بقاش مشكل ديال الكهرباء في 
البالد ديالنا ما بقاش مشكل، كان كيوقع انقطاعات في بعض الدواوير 
في بعض الحاالت واللي خصها تعالج متفق معاكم، طبعا تعالج السادة 
النواب املحترمين راهم كيتابعو واملنتخبين كيتابعو أكيد باش يحلو هاد 
اإلشكاالت. لكن أنا كنتكلم على املنظومة، املنظومة بكاملها منظومة 
أصبحت راسخة الحمد هلل، واستطعنا نتجاوزو اإلشكاالت اللي كانت 
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مطروحة؛ راه كانت الصناعة مهددة، راه كانت اإلنارة حتى في بعض 
املدن مهددة إلى غير ذلك. فهاد ال�سي إنجاز ضخم ومهم حققته البالد 
ديالنا بهاد التوجه الطاقي الذي أطلقه صاحب الجاللة، حفظه هللا، 
ولكن هذا في الجانب ديال الطاقات املتجددة ولكن في نفس الوقت 
بتطوير منظومة ديال االستيراد وديال تأمين تزويد السوق بما نحتاجه 
من غاز ومن محروقات وهذا اتضح حتى في ظروف ديال الجائحة، والذي 
نوه به الجميع، في الظروف ديال الجائحة من بين اإلنجازات الكبرى اللي 
حققتها البالد ديالنا باإلضافة ملواجهة الجائحة من الناحية الصحية 
ومن ناحية التدبير االجتماعي لقضايا املواطنين، كنالحظو بأنه الحمد 
هلل التزويد ديال السوق هذا كان من بين األهداف الكبرى، التزويد 
ديال السوق لم يعرف خصاصا، كان واحد العمل من طرف القطاعات 
الوزارية، كان العمل من طرف اإلدارة الترابية، كان العمل من طرف 
يعني القطاع الخاص باش ما نحسوش بأثر على الكهرباء ويمكن لو كان 
الوقت كاين نعطيكم تفاصيل كيفاش تعاملنا مع العدد الكبير ديال 
املحطات ديال إنتاج الكهرباء وكيفاش كانت مراقبة باش ما يوقع فيها 
حتى �سي مشكل، حتى �سي مشكل راه كانوا كيباتو فيها الناس 24/24 
ساعة وكاين اللي كان العمال كانوا كيديرو confinement فيها باش ما 

يوقع حتى �سي مشكل بالنسبة للكهرباء.

أيضا فيما يتعلق باملناطق ديال التخزين ديال املحروقات واملناطق 
ديال املوانئ باش تجينا املحروقات باش نزودو، هذا واحد اإلنجاز مهم 
اللي حققاتو بالدنا ولكن هللا غالب، ملا كنتكلمو على الفاتورات الطاقية 
فيها الكهرباء ولكن راه فيها املحروقات اللي كنحتاجو اللي هي البترول 
واللي هي الغاز ما كنتجوهمش، كنتجو إجماال 600 مليون ديال الدرهم، 
راه حنا تنتكلمو على فاتورة طاقية تصل أحيانا إلى 80 هذه السنة قد 
تصل إلى 72 مليار ديال الدرهم، فغير باش نعرفو شنو هو الرقم عالش 
تنتكلمو، هللا غالب لحد الساعة ال ننتج إال حوالي 600 مليون ديال 
الدرهم من 70 مليار ديال الدرهم اللي حنا تننستهلكوها، هادي الفاتورة 
الطاقية، يعني نسأل هللا عز وجل أنه كل مرة حنا كنتظرو تندرارة، نطلبو 
هللا نكتشفو الغاز بحال يعني بعض الدول، نتمناوا، وخا تكتشف الغاز 
كيحتاج واحد الوقت، بحال دابا تندرارة وخا اكتشفناه راه كيحتاج إلى 
الوقت باش دير املونتاجfinancier وباش تشوف بشحال غادي تبيع 
وكيفاش يمكن تزود، فإذن بغيت نقول بأننا احنا ما كنستوردوا بحال 
اللي كنستوردوا %50 ديال السكر ديالنا، بحال اللي كنستوردوا ملي 
كيكون عندنا الجفاف، كنستوردوا أيضا القمح، بحال اللي كنستوردوا 
أيضا السيارات، إال السيارات اللي كنتجوا الحمد ل هلل بدينا كنتجوا 
السيارات، فجزء كبير من ما نحتاجه في السوق ديالنا نستورده، جزء 
كبير بدينا كنتجوه، هذا تطور في اإلقتصاد الوطني منه اهاد التطور 
اللي وقع على مستوى الطاقات املتجددة، وإيال وقع التطور التكنولوجي 
على  كيتكلموا  األق�سى  الحد  هو   2050 أنه  على  يتحدث  الكل  اآلن 
يعني  السيارات غيوليوا يمشيوا بطريقة أخرى،   2050-2040-2030
املباني غيوليوا كيستهلكوا طاقة نظيفة، في املجال ديال الصناعة البد 

أن يقع تحول نحو الطاقات النظيفة، فإذن غي هاد القضية تأخذ بعين 
اإلعتبار، وبالتالي إيال ما كتشفناش البترول والغاز، ال لوم على أي واحد 
يدبر، ال لوم، ولكن اللوم هو أنه إيال ما مشيناش ولقينا فرصة ديال 
الطاقات املجددة وما استعملنهاش، أيضا في املجال ديال الكهرباء راه ما 
يمكنش ما نستعملوش الطاقات األحفورية وخاصة الفحم، ألن هداك 
كيضمن ما يسمى باستقرار املنظومة الكهربائية، ألن الطاقات املتجددة 
وكتعطيك  مرات  تعطيكش  وما  مرة  كتعطيك  تابثة،  غير  تابثة،  غير 
موجودة  غتكونش  ما  ملي  وبالتالي  السنة،  طول  على  ما�سي  أحيان 
تيخصك تكون مستعد أنك تم�سي تستعمل هاديك الطاقات اللي هي 
موجودة، ولذلك كنتكلموا على le mix énergétique املزيج الطاقي اللي 
كيجمع ما بين الطاقات األحفورية وما بين الطاقات الطاقات يعني، 
والعالم كله يتحدث ما كيتكلموا على أننا غتغلب الطاقات املتجددة 
على الطاقة األحفورية إال بعد 2040، هادوا الدول األكثر تقدما وكاين 
اللي كيتكلم حتى 2050، فهذا قدرنا أن يكون هاد املزج ما بين الطاقات 
األحفورية والطاقات يعني املتجددة، احنا باغيين نمشيوا إلى أكبر..، تم 
هناك واحد السؤال طبعا إيال بغيتي تدير stockage يمكن ليك تعوض 
شوية ديال الفحم خص يكون الثمن أقل من ديال الفحم لحد الساعة 
في التكنولوجية ديال الطاقات املتجددة مازال هللا غالب أنها أغلى من 
الفحم وأغلى من الغاز وبالتالي راه هذا إيال غليتي خصك على من غتغلي 
وإال تيخص �سي طرف يدير يعوض وهاد الطرف البد غتكون الدولة، 
غندخلوا أيضا في واحد املنظومة أخرى ديال ال توازنات مالية، فإذن 
احنا كنقدروا ولذلك في البرنامج اللي جاي جديد كناخذوا بعين اإلعتبار 
التكنولوجيا الجديدة، كناخذوا بعين اإلعتبار الكلفة، كناخذوا بعين 
اإلعتبار هاد القضية ديال التبعية باش نزيدوا نقصوا منها، كناخذوا 
بعين اإلعتبار هاد ال�سي اللي تكلموا عليه اإلخوان ديال التصنيع وهاد 
ال�سي ديال األفضلية الوطنية، هذا راه توجه األفضلية الوطنية اآلن 
أصبح توجه وطني شامل بعد ما كان يقتصر على بعض القطاعات هذا 
توجه وطني، لحد الساعة واصلين احنا ف30 %على مستوى الطاقات 
عندنا  أصبح  ممكن،  قدر  أكبر  إلى  نصل  أن  ديالنا  واألمل  املتجددة 
صناعة إلكترونية متميزة، أصبحت عندنا صناعة يعني كهربائية يعني 
متميزة باملناسبة راه املعرض ديال الكهرباء قريبا غادي يكون وغادي 
يبان الحمد هلل الصناعات ديال الكهرباء بدينا كنديروا حتى العدادات 
الذكية، أصبحت عندنا ألواح شمسية كنصنعوها ولكن ما كافياش، 
أصبحت عندنا أيضا مكونات ريحية، ولكن هاد ال�سي راه احنا ماشيين 
فيه باش يمكن لينا نطوروا الصناعة ديالنا الطاقية ويمكنا نطوروا 

أيضا األفضلية الوطنية.

طبعا سؤال وجيه من يتحمل املسؤولية من بعض التأخر؟ جميعا 
نتحمل املسؤولية كل املتدخلين من الوزارة إلى املتدخلين اآلخرين ما 
بصدد  نحن  متعددة  أسباب  هناك  ديالنا،  املسؤولية  من  غنهربوش 
معالجتها، راه ما�سي من النوع اللي غيقول ال نتحمل املسؤولية، طبعا 
جزء من التأخر مرتبط على أنه كان تبنى البرنامج على واحد نسبة ديال 
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الطلب يعني ديال كيتجاوز ما بين4 حتى ل %6 فإذا بالطلب انخفض قل 
من حوالي%3، فما غيمكنش تدير مشاريع والطلب ما كاينش حتى وصلنا 
لواحد الفائض ديال %20 املعدل العالمي اللي مقبول هو ديال12%، 
فإذن كان البد من كاين قضية نزع امللكية وأنا كنتمنى وناقشناها في 
اللجنة، هذا واحد النقاش خص يكون ما بين الحكومة والبرملان كيفاش 
نديروا نزع امللكية؟ منظومة جديدة اللي كتضمن حقوق ديال املالك 
 la collectivitéولكن كتضمن أيضا حق ديال الجماعة اللي هو يعني
الحق باش يمكنا نجزوا املشاريع، أحيانا كيمكن ليك تعطل سنتين في 
واحد املشروع أنا دوزت وزارة التجهيز واآلن أنا كندوز الطاقة عدد من 
املشاريع كيمكن لها تأخر بسنيتن ثالث سنوات، ألنه ال ما تفاهمتيش 
املحكمة،  تتحكم  وتساين  للمحكمة  تم�سي  اآلخر خصك  الطرف  مع 
فكاين هاد اإلشكال ديال نزع ملكية، ثم أيضا عدد من املشاريع ملي 
كنتكلموا على %42 %52 دائما جزء من هذا اإلنتاج كيديرو القطاع 
ديال  املشاريع  الخاص بعض  القطاع  تراخيص،  الخاص، عطيناهم 
القطاع الخاص ما قاموش بما يجب نحن بصدد مدارسة سحب هاد 
املشاريع من عندهم ونعطيوها لقطاع خاص آخر، ثم كما قلتليكم وقع 
نوع من التطور في املجال ديال الكلفة ديال التكنولوجية وغادي نتكلم 
 les عليها إيال كان الوقت باقي كيسمح فيما يتعلق بالفالحة، أنه اليوم
panneaux solaires األلواح نقصات ب %50، بمعنى أنه كنا كنشريوا 
ب 90 سنتيم، كنا كنشريوا بدرهم للكيلو واط، اليوم غنوليو كنشريو 
الطاقة الريحية والطاقة الشمسية ولينا كنشريوها ب 25 سنتيم وربما 
نشريوها ب 30 سنتيم حسب النوعية وحسب املكان اللي موجودة، 
ملكان  أي مكان كيشبه  تتبشه لشمس وما�سي  ما�سي أي شمس  ألن 
وما�سي أي ثمن عقار كيشبه لثمن عقار وما�سي أي لوجيستيك كيشبه 
الكلفة  تطور على مستوى  وقع  فإذن  النقل،  عليها  زيد  للوجيستيك 
فكان البد من مراجعة بعض البرامج اللي هي مكلفة ما يمكنش البد 
نراجعوها، إيال كانت غتطلب لنا 90 سنتيم واحنا ممكن نجيبوها ب 
 l›exercice 30 وال 40 البد من املراجعة، كنتمناو إن شاء هللا نجحو فهاد
باش يمكنا لنا نقومو بهاد، أغلب الطاقات املستقبلية فهي طاقات إن 
شاء هللا ستكون متجددة، كما قلتليكم 9 آالف تقريبا اللي غتكون ما 
بين 2021 و2030 كلها ستأتي من الطاقات املتجددة في مجال الكهرباء 

وإن شاء هللا سنحقق نتائج جيدة.

طبعا سولونا اإلخوان على واحد العدد ديال األمور الوقت ال يسمح 
ولكن نشير ليها، فيما يتعلق باإلنتاج الذاتي هاد اإلنتاج الذاتي اآلن 
غنقننوه بالقانون، ولكن راه بغيت نقول لإلخوان راه مدة راه توقعت 
اتفاقيات من اآلن 2040-2035-2044 مع واحد العدد املنتجين ديال 
ومسؤوليتكم  مسؤوليتنا  راه  ال�سي  هاد  نحافظو  فكيفاش  الكهربة، 
 take or ألنك تتخلص les contrats أيضا، كيفاش نحافظو على هاد
pay تتاخذ وتتخلص كيفاش نحافظو عليه، ألن املكتب الوطني تياخذ 
وخصو يعطي للناس، وفي نفس الوقت تتسمح بهاد الحرية الطاقية 
بمعنى الواحد ينتج ما يريد، فهو واحد التوازن ما�سي ساهل ألنك أنت 

موقع على contrat إيال ما خديتي �سي تتخلص والسالم، فإذن هذا واحد 
التوازن راه احنا إن شاء هللا القانون غادي يجي ويمكن لنا ندخلو في 

واحد التفاصيل.

 les.panneaux 50% فيما يتعلق بالفالحة الكلفة كما قلت ديال
حيدنا %20 من les pompes اآلن كنشوفو اشنو هي الصيغ؟ الدراسة 
وصلت إلى 3 سيناريوهات، راه احنا تندرسوهم في اللجنة، اشنو هي 
السيناريوهات األفضل استفادة من الدعم اللي كتقدم للفالحين فيما 
يتعلق بالسقي؟ بغينا نشوفو أشنا هي أحسن طريقة ندعمو الفالح؟ 
وهذا كيتناقش ما بين الوزارات األربع، وزارة الطاقة، وزارة املالية، 
فيها،  نجحوا  هللا  شاء  إن  ونتمناوا  الداخلية  ووزارة  الفالحة  وزارة 
اإلدارات واملؤسسات رئيس الحكومة خفض امليزانية ديال اللي مرتبطة 
القرار  الدولة اتخذ  في إطار مثالية  باستهالك خفضها ثم أيضا اآلن 
على استعمال الطاقات املتجددة في كافة اإلدارات وكافة املؤسسات 
العمومية، سمحو ليا ايال ما جاوبتش على كل �سي ولكن في لقاء آخر 

نذاكرو عليه إن شاء هللا .

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا لكم على حسن مساهمتكم في هذه 
الجلسة، وبهذا نكون قد أنهينا جدول أعمالنا لحصة األسئلة الشفهية، 
ونمر اآلن لتناول الكالم وفق املادة 152 من النظام الداخلي ملجلسنا 
من  األولى  للمتحدثة  الكلمة  وتناول  املوضوع  وحدة  إطار  في  املوقر 
املعارضة السيدة النائبة بإسم املعارضة السيدة النائبة، السيد النائب 

تفضل السيد النائب، قطاع الصحة.

عينرئب عيسلد عبد علحق فرئق:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدة عيوزيرة عملحت7مة، عيسلدعن عيوزيرعن عملحت7مرن،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

يشرفني أن أتدخل في إطار املادة 152 من النظام الداخلي ألحيط 
عام  بموضوع  علما  الوطني  العام  الرأي  خالله  ومن  املوقر  مجلسنا 
وطارئ، يتعلق بالنقص الحاصل في األدوية املستعملة في عالج كوفيد 
19، إن ظاهرة انقطاع األدوية بالصيدليات باثت تثير الكثير من القلق 
في بالدنا خاصة في الظروف الصحية االستثنائية التي نعيشها اليوم 
باملوازاة مع اإلرتفاع املهول لعدد املصابين بالوباء في الفترة األخيرة، حيث 
يشتكي معظم الصيادلة واملواطنين عبر تراب اململكة من النقص الحاد 
الحاصل في األدوية املو�سى بها للعالج الحاالت التي تبدو عليها أعراض 
بسيطة ومتوسطة للمصابين بفيروس كورونا املستجد، كالفيتامينات 
واألدوية املقوية للمناعة خاصة فيتامينc والعقاقير التي تحتوي على 
الزنك واملضادات الحيوية، حيث يتكبد املواطنون بكل مشقة وعناء 
وبحث طويل بين مختلف الصيدليات للظفر بكمية محدودة إن وجدت.
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أن  أعلنت  أن  املغرب  صيادلة  لنقابة  سبق  أنه  بالذكر  وجدير 
الكمية التي يحصلون عليها من بعض األدوية املو�سى بها والتي تدخل 
في عالج فيروس كورونا بشكل أسبوعي من املزودين لألدوية قليلة جدا 
وغير كافية لتلبية حاجيات جميع املر�سى، ال�سيء الذي يتطلب منكم 
وضع خطة محكمة من أجل ضمان تزويد السوق الوطني بكل األدوية 
األساسية وعلى رأسها تلك الخاصة بعالج فيروس كورونا، فاألمر غير 
مقبول خاصة في الظروف الصحية الحالية التي تمر منها بالدنا والتي 
تعرف إقباال مكثفة على شراء هذه األدوية،كما يسائل هذا النقص 
السياسة الدوائية للحكومة، مما يتطلب تطوير صناعة دوائية وطنية 

وكذا املواد الشبه الطبية لضمان استقاللية القرار الدوائي والصحي.

فدعم الصناعة الوطنية هو السبيل األسا�سي لتوفير احتياجاتنا 
وهذا يدعوكم إلى التفكير في سن سياسات جديدة للنهوض بهذا القطاع، 
فقد أبانت الظروف الحالية أن الجوائح واألوبئة هي إشكاالت واردة ولها 

القدرة.؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن الكلمة للمتحدث الثاني عن فرق 
األغلبية تفضل السيد النائب.

عينرئب عيسلد عبد علحق عينرجحي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير املحترم، مع ارتفاع عدد املصابين بفيروس كورونا 
واملالحظ النقص الكبير في األدوية تدخل في عالج الحاالت البسيط 
املقوية   Dو  C فيتامين  خاصة  الوباء،  بهذا  للمصابين  واملتوسطة 
l›azithromycine وكذلك دواء  العقاقير مثل  للمناعة وكذلك بعض 
الصيدلية  في  موجودش  ما  يعني  اللي   lovenox و   cardioaspirine
املركزية وجميع الصيدليات، وحسب العاملين في ميدان الصيدلة فإن 
هذا النقص الكبير راجع أساسا إلى تهافت بعض األشخاص على اقتنائها 
بشكل كبير بها بشكل كبير تحسبا إلصابتهم بفيروس كورونا، وهذا ما 
يفسر وقوف األعداد الكبير من املصابين في طوابير تستغرق أياما أمام 
الذين  للمواطنين  كبيرة  احتجاجات  يخلق  مما  املستشفيات،  أبواب 
ال يجدون سريرا يحتضنهم داخل املستشفى من أجل العالج بل وال 
يستطيع الحصول على هذه األدوية أمام قلة ذات اليد ولعل ما تطالبنا 
به املوقع إلكترونية والصحف الوطنية من هاد الحاالت املنتشرة في كل 

ربع اململكة يغني عن كل تعليق.

السيد الوزير، املنظومة الصحية منظومة متهالكة حسب قولكم 
كتعيش  اللي  البيضاء  الدار  مدينة  اإلجتماعية،  القطاعات  لجنة  في 
أكبر حاالت اإلصابة بالفيروس أصبحت شبه عاجزة عن مواجهة هذا 
الداء، وأعطيك مثال السيد الوزير مستشفى موالي يوسف بعمالة 
مقاطعات آنفا الذي احتضن أول حالة كوفيد تصل إلى املغرب، هذا 

املستشفى الذي أصبح يقال عنه الداخل مفقود والخارج مولود، يوميا 
حالة الوفياة الخدمات الواجب تقديمها للمر�سى املصابين أصبحت 
باملقابل املادي تحت ذريعة عدم وجود ممرضين وممرضات للقيام بهاد 
الخدمات، أقارب املصابين كيتوصلوا يوميا بنداءات ومكاملات هاتفية 
تطلب منهم إحضار أدوية طيلة مدة العالج، ما يقال عن مستشفى 

موالي يوسف يقال أيضا عن التعاضدية الزيريوي و غيرها من..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة للحكومة مرحبا بالسيد الوزير، 
تفضل للمنصة.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد ائيس مجلس عينوعب عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين

عيسلدعت وعيسردة أطر عي 7ملرن وعيوزعاة،

وممبلي مختلف وسرئل عإلعالم،

أيهر علحضوا عيكريم،

بعض  نقص  بإكراهات  يتعلق  فيما  اآلنية  تساؤالتكم  مع  تفاعال 
في  األكسجين  مادة  وكذا  كورونا،  فيروس  بمحاربة  املرتبطة  األدوية 

املستشفيات العمومية يسعدني أن أقدم اإليضاحات التالية:

أوال: فيما يخص تموين السوق املغربية باألدوية املرتبطة بمحاربة 
فيروس خاصة مادة الزنك والفيتامينC، في إطار خطتها للحد من انتشار 
العدوى ومحاربة الجائحة ورغم جميع اإلكراهات اللي كنعرفوها في 
واملستلزمات  األدوية  توفر  على ضمان  الصحة  وزارة  عملت  امليدان 
الطبية باملؤسسات الصحية عبر العديد من االقتناءات التي تدخل في 
إطار البرنامج الوطني للرصد والتصدي لفيروس كورونا، وبلغت حصيلة 
شراء األدوية واملستلزمات في إطار هاد البرنامج الوطني مبلغ ما يناهز 
أدوية  القتناء  عمومية  عدة صفقات  عبر  الدرهم  ديال  مليون   650
البروتوكول العالجي ووسائل الوقاية الفردية منها الكمامات والنظارات 

وكذلك بزاف ديال املعدات.

وتسهر أقسام التموين بالوزارة على تزويد كافة ربوع اململكة باألدوية 
واملستلزمات الطبية بصفة دورية ومستمرة، ورغم التدابير االحترازية 
واستمرار اليقظة، فإن ضمان التموين الدوائي بشكل كاف وبصفة 
منتظمة خالل الجائحة يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لجميع األنظمة 
الصحية حول العالم، نظرا للترابط العالمي بين أنظمة التموين وارتفاع 
الطلب جراء الدور الحيوي لألدوية واملستلزمات الطبية في مواجهة 
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هاد الجائحة، وبالنسبة لالنقطاع الذي عرفه مكمالت العالج الزنك 
وفيتامين C فقد تم في املرحلة األولى تزويد السوق بهذين الدوائين عبر 
القطاع العمومي بجميع الجهات ولعالج جميع املر�سى دون أدنى مشكل 

أو إكراه للتزويد أو التوزيع.

فعقب الضغط الذي وقع على املنظومة الصحية بعد ارتفاع عدد 
القطاع  أمام  املجال  العمومية  السلطات  فتحت  املؤكدة،  الحاالت 
الخاص للمساهمة في جهود مكافحة الوضع وتم تمكين املواطنين من 
التزويد باألدوية عبر الصيدليات ومنها مكملين للعالج كالزنك وفيتامين 
C ولإلشارة فهذين الدوائين يصنعان محليا ومع تصاعد الطلب تم الرفع 
من نسبة إنتاجهما ومثل مثال الفيتامين C تم رفع اإلنتاج ديالها من 400 
ألف إلى مليون جرعة شهريا وبالنسبة للزنك من 40 ألف إلى 100 ألف، 
شحال ديال الحاالت النشيطة عندنا حنايا في البالد؟ اليوم كان عندنا 
50 ألف ف le maximum ديال الحاالت النشيطة، إذن هاد اإلنتاج 
كيفوق الطلب اللي هو محصول ولكن كنشهدو بعض الصعوبات اللي 
ربما راجعة السبب ديالها االحتكار أو عدم احترام مسالك البيع، وأمام 
وضع كهذا فالبد من تدخل عاجل ملصالح املراقبة والتفتيش بالوزارة 
في  أسبوع  حوالي  منذ  املصالح  هذه  فشرعت  األمور،  ضبط  إلعادة 
سلسلة من عمليات التفتيش املباغتة بجميع جهات اململكة ولجميع 

الفئات املزودين من شركات وموزعين وصيادلة.

أما بالنسبة ملادة األكسجين، نفس ال�سيء ينطبق على األكسيجين 
مشاكل،  فيها  كتوقع  التزويد  وعملية  الضغط  كاين  أن  بما  كذلك، 

فالوزارة كذلك اشتغلت بصفة مستعجلة على تأهيل شبكة الوسائل 

الطبية ب 20 مركز استشفائي بمختلف جهات اململكة، اقتناء وتركيب 

9 ديال الصهاريج بكل من املستشفيات محمد الخامس بطنجة، ابن 

طفيل بمراكش، 2 باملركز االستشفائي الجامعي بوجدة، سيدي سعيد 

بمكناس، مستشفى الحسن الثاني بأكادير، املستشفى الجهوي ببني 
الجهوي  املستشفى  بورزازات،  اإلقليمي  االستشفائي  املركز  مالل، 

ديال   7 لتركيب  األشغال  ومواصلة  البيضاء،  بالدار  يوسف  بموالي 

الصهاريج الجديدة باملراكز االستشفائية التالية: الناظور، السعيدية، 

سيدي البرنو�سي، الحي الحسني، سيدي مومن، ابن مسيك، النواصر، 

وتركيب 5 داملولدات لألكسيجين، 3 بجهة مراكش وآسفي، مستشفى 

ومستشفى  جرير،  بابن  امليداني  واملستشفى  طفيل،  ابن  األنطاكي 

الفارابي بوجدة واملستشفى اإلقليمي بجرسيف، فيما ينتظر اقتناء مولد 

كذلك لألكسجين بمستشفى موالي عبد هللا بسال وتتميز هذه األعمال 

بتكلفتها الكبيرة، حيث أن دابا االستهالك ديال األكسيجين داز من 1 ل 

15 مرة في هاد الجائحة د كوفيد، حتى التكلفة طلعات من مليون ونص 

إلى 3 دمليون ديال الدرهم في ظل 4 شهور لكل 100 سرير، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، شكرا على مساهمتكم في هذه الجلسة، شكرا 

الجلسة  افتتاح  إنتظار  في  الشفهية،  للجميع، افعت جلسة األسئلة 

التشريعية، نطلب منكم البقاء داخل القاعة، شكرا لكم.
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محضر علجلسة عيسردسة وعلخمسين بعد عملرئتين

عيترايخ: اإلثنين 30 ربيع األول 1442ه )16 نونبر 2020م(.

عيرئرسة: السيد الحبيب املالكي رئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: ثالثون دقيقة دقيقة ابتداء من الساعة الخامسة مساء 
والدقيقة الثالثة والثالثون.

التشريعية  النصوص  على  والتصويت  الدراسة  عألعمرل:  جدول 
التالية:

املعاهدة  على  بموجبه  يوافق   09.20 رقم  قانون  مشروع  .-
املؤسسة لوكالة األدوية اإلفريقية، املعتمدة بأديس أبابا )إثيوبيا(في 11 

فبراير 2019؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   75.19 رقم  قانون  مشروع  .-
الضريبية  باالتفاقيات  املتعلقة  اإلجراءات  لتنفيذ  األطراف  متعددة 
 24 في  بباريس  الوعاء الضريبي ونقل األرباح، املعتمدة  تآكل  لتفادي 

نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها اململكة املغربية في 25 يونيو 2019؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   65.19 رقم  قانون  مشروع  .-
اململكة  بين حكومة  العسكري والتقني  في املجال  التعاون  بخصوص 
املغربية وحكومة اململكة األردنية الهاشمية، املوقعة بعمان في 20 يوليو 

2019؛

مشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على االتفاق بشأن  .-
بين حكومة  والثقافي  والعلمي  والتقني  التجاري واالقتصادي  التعاون 
اململكة املغربية وحكومة تركمانستان، املوقع بعشق آباد في 23 سبتمبر 

2019؛

مشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على االتفاقية بين  .-
اململكة املغربية واليابان لتفادي االزدواج الضريبي في ميدان الضرائب 
على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، املوقعة بالرباط في 8 يناير 

2020؛

االتفاق  على  يموجبه  يوافق   34.20 رقم  قانون  مشروع  .-
بين اململكة املغربية واليابان حول تشجيع وحماية االستثمار، املوقع 

بالرباط في 8 يناير 2020؛

االتفاقية  على  بموجبه  يوافق   15.20 رقم  قانون  مشروع  .-
املغربية  اململكة  حكومة  بين  عليهم  املحكوم  األشخاص  نقل  بشأن 

وحكومة املجر، املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛

االتفاق  على  بموجبه  يوافق   37.20 رقم  قانون  مشروع  .-
لبريطانيا  املتحدة  واململكة  املغربية  اململكة  بين  لشراكة  املؤسس 

العظمى وإيرلندا الشمالية، املوقع بلندن في 26 أكتوبر 2019؛

مشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم  .-
املجرمين بين اململكة املغربية واملجر، املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر 

.2019

عيسلد علحبيب عملريك1 ائيس مجلس عينوعب، ائيس علجلسة:

الجلسة  في  سنشرع  سمحتم  إذا  النواب  والسادة  السيدات 
التشريعية.

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين وعلى آيه وصحبه أجمعين،

عيسلدة عيوزيرة،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب،

بالدراسة  مرتبطة  تشريعية  جلسة  النواب  مجلس  يخصص 
والتصويت على 9 اتفاقيات:

األولى مشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على املعاهدة  .-
املؤسسة لوكالة األدوية اإلفريقية املعتمدة بأديس أبابا ب 11 فبراير 

.2019

اإلتفاقية الثانية مشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه  .-
على اإلتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باإلتفاقيات 
الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح املعتمدة بباريس 
في24 نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها اململكة املغربية في 25 يونيو 2019.

اإلتفاقية الثالثة مشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه  .-
على اتفاقية بخصوص التعاون في املجال العسكري والتقني بين حكومة 
اململكة املغربية وحكومة اململكة األردنية الهاشمية املوقعة بعمان في 

20 يوليوز 2019.

لإلتفاقية الرابعة مشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه  .-
على إتفاق بشأن التعاون التجاري واإلقتصادي والتقني والعلمي والثقافي 
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة تركمانستان املوقع بعشق آباد في 

23 شتنبر 2019.

يوافق   33.20 رقم  القانون  مشروع  الخامسة  اإلتفاقية  .-
اإلزدواج  لتفادي  واليابان  املغربية  اململكة  بين  اتفاقية  على  بموجبه 
الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين 

املوقع بالرباط ب 8 يناير 2020.

كان حسابي جدي مشروع  إذا  السادس  املوالية  اإلتفاقية  .-
املغربية  اململكة  بين  اإلتفاق  يوافق بموجبه على   34.20 قانون رقم 
واليابان حول تشجيع وحماية اإلستثمار املوقعة بالرباط في8 يناير2020.

اإلتفاقية املوالية مشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه  .-
على اإلتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة 
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املغربية وحكومة املجر املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.

االتفاقية املوالية مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه  .-
على اإلتفاق املؤسس لشراكة بين اململكة املغربية واململكة املتحدة 

لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية املوقع بلندن في 26 أكتوبر 2019.

اإلتفاقية األخيرة مشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه  .-
املوقعة  واملجر  املغربية  اململكة  بين  املجرمين  تسليم  اتفاقية  على 

بمراكش في 21 أكتوبر 2019، الكلمة للسيدة الوزيرة.

عيشؤون  وزير  يدى  عملنتدبة  عيوزيرة  عيوعفي،  نزهة  عيسلدة 
علخراجلة وعيتعرون عإلفريق1 وعملغراثة عملقلمين برلخراج، عملكلفة 

برملغراثة عملقلمين برلخراج:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

تنويع  وبهدف  املغربية  للدبلوماسية  املتواصلة  الدينامية  إطار  في 
املغربية  اململكة  تموقع  يعزز  بما  املجاالت،  مختلف  في  الشراكات 
واإلفريقي  اإلقليمي  املستوى  على  واقتصاديا  وسياسيا  دبلوماسيا 
والدولي، وتنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، لصاحب الجاللة، امللك 
محمد السادس، نصره هللا، أتشرف اليوم بأن أقدم أمام مجلسكم 
يتم  بموجبها  القوانين  مشاريع  من  مجموعة  حول  عرضا  املوقر، 
الرئيس املحترم  التي تالها السيد  الدولية  املصادقة على اإلتفاقيات 
مشكورا والتي يبلغ عددها 9 اتفاقيات، 7 اتفاقيات منها ثنائية واثنتان 

متعددة األطراف.

بالنسبة ل7 مشاريع قوانين التي سيوافق بموجبها على 7 اتفاقيات 
ثنائية، كما تعلمون تهم هذه املشاريع القوانين التي بين أيديكم السبع، 
اإلتفاقيات املعروضة على أنظاركم وهي تهم وتروم تعزيز الشراكة املغربية 
وفي الفضاء العربي واألوروبي واآلسيوي، بالنسبة لإلتفاقية األولى التي 
تهم تعزيز الشراكة املغربية والفضاء العربي، حيث بين أيديكم مشروع 
قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على اإلتفاقية بخصوص التعاون في 
املجال العسكري والتقني بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة 
األردنية الهاشمية املوقعة بعمان في 20 يوليوز 2019، لينظاف والحمد 
التعاون  املتينة عالقة  العالقة  تؤطر  التي  القانونية  الترسانة  إلى  هلل 
املتميزة واملستمدة من وشائج القربة والعالقة املتينة وأواصر األخوة بين 
البلدين الشقيقين، وجاء التوقيع على هذه اإلتفاقية ترجمة ملخرجات 
البلدين خالل زيارة العمل والصداقة  الثنائية بين عاهلي  املباحثات 
التي قام بها امللك عبد هللا الثاني للمغرب في مارس 2019 والتي قرر على 
إثرها عاهلي البلدين، امللك محمد السادس، حفظه هللا، وامللك عبد 
هللا الثاني، اإلرتقاء بالعالقات الثنائية إلى مستوى شراكة إستراتيجية 

متعددة الجوانب؛

كما بين أيديكم بالنسبة لإلتفاقيات األخرى والتي تعزز الشراكة 
املغربية األوروبية، يتعلق األمر بمشاريع قوانين يوافق بموجبها على 3 
اتفاقيات، همت إحداها إرساء شراكة بين اململكة املغربية واململكة 
الشمالية، فيما انصبت اإلثنتان  العظمى وإيرلندا  لبريطانيا  املتحدة 

األخريتان على تعزيز التعاون القضائي بين املغرب واملجر؛

هناك أيضا مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على اإلتفاق 
البريطانية  املتحدة  واململكة  املغربية  اململكة  بين  للشراكة  املؤسس 
العظمى وإيرلندا الشمالية املوقع بلندن في 26 أكتوبر 2019 ويروم هذا 
القانون ملء الفراغ القانوني املترتب عن خروج بريطانيا من اإلتحاد 
األوروبي وتحديد إطار التعاون بين الطرفين بعد مرور الفترة اإلنتقالية 
الطرفان من  ويسعى  اإلتحاد، هذا  األخيرة من  تلي خروج هذه  التي 
خالل هذا اإلتفاق إلى الحفاظ على العالقات التجارية بين الطرفين 
وعلى الشروط التفضيلية املتعلقة بالتجارة وكذا الحقوق واإللتزامات 
املتبادلة بينهما، كما ينص أيضا هذا اإلتفاق األورو -متوسطي املؤسس 
األوروبية ودولها  املغربية من جهة واملجموعات  اململكة  بين  بشراكة 
األعضاء من جهة أخرى لسنة 1996 في هذا اإلطار الذي هو بعد خروج 
بريطانيا من اإلتحاد األوروبي، واإلتفاق بين اململكة املغربية واإلتحاد 

األوروبي لوضع آلية لتسوية النزاعات لسنة 2010؛

فتئت  ما  التي  للدينامية  وتكريسا  األوروبي  الصعيد  على  ودائما 
أوروبا  ودول  املغربية  اململكة  تربط  التي  الثنائية  العالقات  تعرفها 
الوسطى في مختلف املجاالت، تعزز اإلطار القانوني للمملكة والحمد 
هلل املنظم لعالقات التعاون مع جمهورية املجر هنغاريا بإبرام اتفاقيتي 
التعاون في امليدان القضائي تهمان على التوالي نقل األشخاص املحكوم 

عليهم وتسليم املجرمين؛

على  بموجبه  يوافق  الذي   14.20 رقم  القانون  مشروعي  ويأتي 
اتفاقية تسليم املجرمين بين اململكة املغربية واملجر هنغاريا املوقعة 
بمراكش في 21 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 15.20 الذي يوافق 
بموجبه على اإلتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بين اململكة 
املغربية وحكومة املجر املوقع كذلك بمراكش في 21 أكتوبر 2019 إلرساء 
تعاون أكثر فعالية بين البلدين في مجال محاربة مكافحة الجريمة عبر 
وضع أسس التسليم وتنظيم شروطه واألفعال املوجبة له واملساطر التي 
يمر بها، وكذا تحديد مبادئ وشروط نقل املحكوم عليهم بهدف تمكينهم 
من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم وتسهيل إعادة 

إدماجهم االجتماعي؛

بالنسبة للشراكات الثنائية التي بين أيديكم وهي شراكات ذات بعد 
إستراتيجي فيما يتعلق بشراكة املغرب بالفضاء اآلسيوي، فإن املغرب 
كما تعلمون أضحى في السنين األخيرة فاعال رئيسيا في مسلسل الشراكة 
إليه  ينظر  هلل  والحمد  أصبح  بل  اإلفريقية  اآلسيوية  اإلستراتيجية 
كأرضية للتواصل والترابط بين إفريقيا والدول اآلسيوية نظرا لدوره 
الريادي إلرساء أسس مثينة في إطار انخراط اململكة القوي في تعزيزه 

وإنجاح الشراكة اإلفريقية واآلسيوية؛
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الزمن،  دبلوماسية دامت عقدين من  وتتويجا ملجهودات  وهكذا 
أبرمت اململكة املغربية مع اليابان على هامش الدورة الخامسة للجنة 
املشتركة املغربية اليابانية بالرباط في 8 يناير 2020 إتفاقا حول تشجيع 
الذي  القانون  الذي يوافق عليه بموجب مشروع  وحماية اإلستثمار 
بين أيديكم رقم 34.20 املعروض على أنظاركم، وكذا اتفاقية لتفادي 
اإلزدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش 
ويجسد   33.20 رقم  مشروع  بموجب  عليها  يوافق  التي  الضريبيين 

التوقيع؛

السيدات والسادة النواب املحترمون، على هاتين اإلتفاقيتين املكانة 
والثقة التي أصبح يتمتع بها املغرب كمنصة إستثمارية ألي توجه آسيوي 
نحو األسواق اإلفريقية وفق ما أبرزته مجموعة من الدراسات التي 
قام بها خبراء يابانيون، وتهدف هاتين اإلتفاقيتين إلى توطيد العالقات 
التجارية واإلقتصادية بين الطرفين وتشجيع مقاوالتهم على اإلستثمار 
عن طريق خلق املناخ املالئم لإلستثمار وتفادي اإلزدواج الضريبي ومن 
القطاع  تواجد  تعزيز  أيضا  اإلتفاقيتين،  هاتين  على  املصادقة  شأن 
الخاص الياباني في املغرب وضخ مزيد من إستثمارات املقاولين اليابانيين 
ببالدنا خاصة في القطاعات الواعدة وذات األولوية كصناعة السيارات 

واللوجستيك والصناعات الكيمياوية وأيضا الصناعات املستدامة.

وفي سياق تنويع الشراكات، شكلت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية 
جمهورية تركمانستان لبالدنا في مارس 2020 والتي تعتبر األولى من نوعها 
مناسبة   1992 البلدين سنة  بين  الدبلوماسية  العالقات  إقامة  منذ 
إلعطاء زخم جديد للعالقات املغربية التركمانية من خالل إبرام عدة 
اتفاقيات من بينها إتفاق بشأن التعاون التجاري واإلقتصادي والتقني 
والعلمي والثقافي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين 
على أساس املنفعة املتبادلة في عدة مجاالت من أبرزها تشجيع تنفيذ 
مشاريع التنمية وتوسيع التجارة املتبادلة بين البلدين، وإقامة عالقات 

شراكة بين قطاعاتهما الخاصة.

أيضا بين يديكم مشروع قانون رقم 11.20 الذي يوافق بموجبه 
على اإلتفاق السالف الذكر املوقع بعشقباد عاصمة تركمنستان في 23 

شتنبر 2019؛

السيدات  أنظاركم  على  املعروضة  املشاريع  من  أيضا  هناك  ثم 
والسادة النواب املحترمين، تعزيز اإلتفاقيات التي تخص تعزيز التعاون 
أوال-مشروع  هم:  قانونين  بمشروعي  األمر  ويتعلق  األطراف  املتعدد 
القانون األول الذي يتعلق بتعزيز عمق اململكة املغربية اإلفريقي، فبعد 
عودة اململكة املغربية امليمونة إلى األسرة املؤسساتية اإلفريقية باشرت 
اململكة مسلسل استكمال انخراطها في اآلليات اإلفريقية وانضمامها 

التدريجي إلى كافة مؤسسات اإلتحاد اإلفريقي؛

وفي هذا السياق يندرج توقيع اململكة املغربية على املعاهدة املؤسسة 
للوكالة اإلفريقية لألدوية بأديس أبابا أثيوبيا في 22 أكتوبر 2019 والذي 

هذه  نص  واعتماد  مناقشة  أشغال  في  بالدنا  ملشاركة  تتويجا  جاء 
املعاهدة، ويوافق على هذه املعاهدة بمشروع هو بين أيديكم مشروع 
الهدف  ويتمثل  للمصادقة،  املعروض  هو  الذي   09.20 رقم  قانون 
واملجموعات  األطراف  الدول  قدرة  تعزيز  في  املعاهدة  لهذه  الرئي�سي 
اإلقتصادية اإلقليمية على تنظيم املنتجات الطبية من أجل الوصول 
إلى منتوجات ذات نوعية جيدة وآمنة وفعالة وبأسعار معقولة عبر 
القارة في إطار هذه الجائحة التي يمر منها العالم وتمر منها أيضا القارة 
اإلفريقية، كما تسعى الوكالة إلى بلوغ املعايير الدولية في هذا الصدد 
وتوفير مناخ تنظيم مالئم للبحث والتطوير في املجال الصيدالني، وكذا 
تعزيز التنسيق بين البلدان اإلفريقية من أجل حماية الصحة العامة 

من األخطار املرتبطة بإستعمال األدوية دون املستوى املعياري.

وهنا ال يفوتني التذكير بالدور الريادي الذي يلعبه املغرب، بقيادة 
جاللة امللك، محمد السادس، حفظه هللا، في ظل تنامي انتشار جائحة 
فيروس كورونا كوفيد 19 وما ترجمته املبادرة امللكية السامية فعليا 
وعلى أرض الواقع، من قيم التضامن التي تنهجها اململكة املغربية في 
إطار تعاونها مع القارة االفريقية، حيث سعت هذه املبادرة إلى تقديم 
جهودها  في  مواكبتها  قصد  الشقيقة،  االفريقية  للدول  مساعدات 
القانون  مشروع  على  املصادقة  فإن  وعليه  الجائحة،  هذه  ملكافحة 
السالف الذكر من شأنها تكريس هذا الدور الريادي الذي سيعزز الدور 
بأوراش ومجاالت  النهوض  في  املغربية  اململكة  تلعبه  أن  دأبت  الذي 
استراتيجيات عدة، ويتعلق األمر بالنهوض بهذه الوكالة نظرا لتجربته 
املتميزة في هذا املجال وأيضا سيمكن من إسهام اململكة املغربية في بلوغ 

هذه الوكالة لألهداف املسطرة.

وفي األخير، هناك مشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على 
باالتفاقيات  املتعلقة  اإلجراءات  لتنفيذ  األطراف  متعددة  االتفاقية 
الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح املعتمدة بباريس 
في 24 نونبر 2016 والتي وقعت عليها اململكة املغربية في 25 يونيو 2019، 
في  أيديكم  بين  قانونها  التي مشروع  املعتمدة  االتفاقية  وتهدف هذه 
إطار تنفيذ التدابير التي اتخذتها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجبائية بما ينسجم واملمارسات الدولية 
الفضلى، حيث تؤكد على أهمية ضمان فرض الضرائب على األرباح التي 
تحققها األنشطة االقتصادية وضرورة ضمان التنفيذ السريع واملنسق 
باملعاهدات  الصلة  ذات  األرباح  ونقل  الضريبي  الوعاء  تآكل  لتدابير 

املتعددة األطراف.

تلكم هي مشاريع القوانين املعروضة بين أيديكم للمصادقة، شكرا 
والسالم  املحتريم،  النواب  والسادة  السيدات  الرئيس، شكرا  السيد 

عليكم ورحمة هللا.

عيسلد عيرئيس:

شكرا السيدة الوزيرة على كل هذه التوضيحات، وباسمكم كذلك 
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اإلسالمية  والشؤون  الوطني  والدفاع  الخارجية  لجنة  مقرر  أشكر 
واملغاربة املقيمين في الخارج، السيد النائب محمد الزويتن، احنا في 

فصل الزيتون، يقوم بعمل جبار وصعب.

نمر اآلن إلى عملية التصويت على مشروع رقم 09.20 وأعرض املادة 
الفريدة واملكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه 
على املعاهدة املؤسسة لوكالة األدوية االفريقية املعتمدة بأديس أبابا في 

11 فبراير 2019.

نمر كذلك إلى عملية التصويت على املشروع رقم 75.19 وأعرض 
املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه 
على االتفاقية متعددة األطراف لتنفيذ اإلجراءات املتعلقة باالتفاقيات 
الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح، املعتمدة بباريس 
في 24 نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها اململكة املغربية في 25 يونيو 2019.

وكما أكدت السيدة الوزيرة اتفاقية جد جد مهمة بالنسبة لصورة 
املغرب على املستوى الخارجي.

نمر كذلك إلى عملية التصويت على مشروع رقم 65.19 وأعرض 
املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   65.19 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
بموجبه على االتفاقية بخصوص التعاون في املجال العسكري والتقني 
بين حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة األردنية الهاشمية، املوقعة 

بعمان في 20 يوليو 2019.

نمر كذلك إلى عملية التصويت على مشروع رقم 11.20 وأعرض 
املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   11.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 
والتقني  واإلقتصادي  التجاري  التعاون  بشأن  إتفاق  على  بموجبه 
تركمانستان  وحكومة  املغربية  اململكة  حكومة  بين  والثقافي  والعلمي 

املوقع بعشق آباد في 23 شتنبر 2019.

نمر إلى عملية التصويت على املشروع رقم 33.20 وأعرض املادة 
الفريدة واملكونة للمشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه 
على اتفاقية بين اململكة املغربية واليابان لتفادي اإلزدواج الضريبي في 
ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين املوقع 

بالرباط في 8 يناير 2020.

نمر كذلك إلى عملية التصويت على مشروع رقم 34.20 وأعرض 
املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون 34.20 يوافق بموجبه 
وحماية  تشجيع  حول  واليابان  املغربية  اململكة  بين  اإلتفاق  على 

اإلستثمار املوقع بالرباط في 8 يناير2020.

نمر كذلك إلى عملية التصويت على مشروع رقم 15.20 وأعرض 
املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه 
على اإلتفاقية بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بين حكومة اململكة 

املغربية وحكومة املجر املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر2019.

 37.20 رقم  املشروع  على  التصويت  عملية  إلى  األخيرة  قبل  نمر 
وأعرض املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد
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املمتنعون: ال أحد

صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه 
املتحدة  واململكة  املغربية  اململكة  بين  لشراكة  املؤسس  إتفاق  على 
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية املوقعة بلندن في 26 أكتوبر 2019.

جانب من الدبلوماسية اإلستباقية الذي يمارسها املغرب.

وأخيرا نمر إلى عملية التصويت على مشروع رقم 14.20 وأعرض 
املادة الفريدة واملكونة ملشروع القانون:

املوافقون: اإلجماع

املعارضون: ال أحد

املمتنعون: ال أحد

يوافق   14.20 رقم  قانون  مشروع  على  النواب  مجلس  صادق 

واملجر  املغربية  اململكة  بين  املجرمين  تسليم  اتفاقية  على  بموجبه 

املوقعة بمراكش في 21 أكتوبر2019.

افعت  النواب،  شكرا للسيدة الوزيرة، شكرا للسيدات والسادة 

علجلسة.
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محضر علجلسة عيسربعة وعلخمسين بعد عملرئتين

عيترايخ: اإلثنين 7 ربيع الثاني 1442ه )23 نونبر 2020م(.

عيرئرسة: السيد محمد جودار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب.

عيتوقلت: ساعتان وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال 
والدقيقة الثالثة والثانية.

بالقطاعات  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  عألعمرل:  جدول 
الحكومية التالية:

- األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

- الصحة؛

- التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة.

عيسلد محمد جودعا ائيس علجلسة:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

افتتحت الجلسة.

عيسلد عيوزير عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلسنا املوقر ذات الصلة، نخصص هذه الجلسة لألسئلة الشفهية 
ملراقبة العمل الحكومي. ويتضمن جدول األعمال لهذا اليوم 6 أسئلة 
تليها مناقشة بطرح سؤالين في وحدة املوضوع في كل من القطاعات 

التالية:

- األوقاف والشؤون اإلسالمية؛

- الصحة؛

- وأخيرا قطاع التضامن والتنمية اإلجتماعية واملساواة واألسرة.

إلى  نستمع  املوقر  ملجلسنا  الداخلي  النظام  من   149 املادة  وفق 
املراسالت الواردة على الرئاسة، فليتفضل السيد أمين املجلس لتالوتها 

مشكورا، تفضلوا السيد األمين.

عيسلد بويون عيسريك أمين عملجلس:

السيد الرئيس، عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية 
التي توصل بها مجلس النواب من 16 إلى 23 نوفمبر 2020، توصلت 
رئاسة مجلس النواب ب 25 سؤاال شفويا و172 سؤاال كتابيا، شكرا 

السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرع عيسلد عألمين،

حضرعت عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

عيسلد عيوزير،

أعمالنا  بجدول  املدرجة  الشفهية  األسئلة  بسط  في  اآلن  نشرع 
ونستهلها بقطاع األوقاف والشؤون اإلسالمية بسؤالين في إطار وحدة 

املوضوع.

السؤال األول لفرق األغلبية فليتفضل أحد النواب مشكورا لطرح 
السؤال، تفضلوا أحد النواب عن فرق األغلبية.

عينرئبة عيسلدة ملنة عيطريبي عن فرق عألغلبلة:

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير عملحت7م،

كما هو معلوم أنكم قمتم على إعادة السماح بفتح مساجد اململكة 
والرفع من عددها إلى 10 آالف مسجد وإقامة الصالة بها بعد توقف 

استمر طيلة مدة الحجر الصحي ملا يزيد عن 7 أشهر.

العملية  يلزم إلنجاح  بما  للقيام  وزارتكم  التزمت  الوزير،  السيد 
ومتابعتها مع السلطات املختصة، لكن ونظرا لتطور الوضعية الوبائية 
التي أصبحت مخيفة على الصعيدين الوطني واملحلي، يبرز من جديد 
وتحول  الجائحة  تف�سي  من  للحد  ستتخذونها  التي  اإلجراءات  سؤال 
املساجد إلى بؤر، ونسائلكم كذلك السيد الوزير، عما هي إستراتيجية 
وزارتكم لإلبقاء على فتح هذه املساجد رغم التطور املخيف للوباء؟ 
وكذلك ما هي طبيعة التدابير التي ستتخذونها من أجل يعني تعميم فتح 

املساجد؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، أعطي الكلمة ألحد النواب عن فرق 
املعارضة واملجموعة، فليتفضل أحد النواب مشكورا.

وعملجموعة  عملعراضة  فرق  عن  عيلبرا  عزيز  عيسلد  عينرئب 
عينلربلة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

السيد الوزير املحترم تضطلع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بدور حيوي في ضمان األمن الروحي للمغاربة، وهو الدور الذي يتمثل 
بوضوح في التأطير والتوجيه ونشر تعاليم اإلسالم السمحة، وكذا محاربة 
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كافة أشكال الغلو والتطرف الديني، وذلك في إنسجام تام معه الثوابت 
واملقومات املميزة لبالدنا واملتسمة باإلعتدال والوسطية، غير أن هاد 
الدور ال ينبغي أن يحجب عنا األدوار األخرى املنوطة بها من قبيل ضرورة 
إيالء العناية بالجوامع واملساجد والكتاتيب القرآنية التي هي بحاجة إلى 
إصالح أو إعادة الترميم، ال سيما بالعالم القروي واملدن العتيقة، فضال 
عن أولوية اإلهتمام باملوارد البشرية، إضافة إلى ضرورة مساهمتها في 
على  تقوم  مقاربة جديدة  بانتهاج  واإلجتماعية،  اإلقتصادية  التنمية 

عقد شراكات وتوظيف واستثمار اإلمكانيات املادية الهائلة من...

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا، السيد النالئب شكرا لكم، السيد الوزير تفضلوا لإلجابة، 
تفضلوا للمنصة بطبيعة الحال إن أردتم ذلك.

عيسلد أحمد عيتوفلق وزير عألوقرف وعيشؤون عالسالملة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم وعيصالة وعيسالم على خرتم عألنبلرء 
وعملرسلين وعلى آيه وصحبه عألكرمين،

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

جوابا عن السؤال املتعلق بالتدابير اإلحترازية باملساجد في ظل تطور 
الوباء املتزايد، أود تقديم العناصر الجوابية اآلتية:

إجراءات  الدولة  بدأت  حيث  مارس  شهر  منتصف  منذ  أوال 
بفيروش  اإلصابة  عن  الناجمة  الوباء  انتشار  ملواجهة  الحجرالصحي 
وتجنب  التباعد  الوقاية  اإلجراءات  بين  من  ألن  ونظرا  كوفيدـ19 
التجمعات وحيث أن العبادة في املساجد مناسبة لتجمعات يتقاربوا 
الناس و بجسامهم وأنفاسهم، فقد كان من الطبيعي أن يكون  فيها 
للشرعي رأي في املوضوع وهذا الرأي هوالذي صدر من املجلس العلمي 
األعلى في فاتوى على أساس طلب من أمير املؤمنين حفظه هللا، وتضمنت 
ضرورة إغالق كل املساجد عمال بقاعدة تقديم دفع الضرر عن جلب 
املصلحة وكان التجاوب تام مع هذه الفتوى سوى من أفراد من الغافلين 
أو املشوشين، وقصرت الوزارة على تنفيذ مقت�سى هذه الفتوى بإغالق 
املساجد و الزوايا واألضرحة وقد كان متوقعا أن تعظم الحسرة إزاء هاد 
اإلجراء في قلوب املصلين الذين اعتادوا على الخروج للمساجد للصالة 
فيها خمس مرات في اليومي على األقل، واهتبال أجرها وبركتها، وعظم 
هاد الفراغ على الخصوص بغياب صالة الجمعة وهو أمر لم يتوقعه 

الناس ولم يتصوروه، ولكن هللا يفعل ما يشاء.

في مختلف وسائل  العلماء  التي قدمها  البيانية  اإلفادات  أن  غير 
اإلعالم وفي منابرهم الخاصة قد وضحت أن التدين املصحوب باملشاعر 
العاطفية أمر طبيعي محمود، لكنه ال يجوز أن يقلل من األدلة الشرعية 
التي تؤكد على إعمال العقل، أي مراعاة املصلحة وعلى رأسها حفظ 

أمانة الحياة، وقد اغتنمت الوزارة فترة إغالق املساجد للقيام بأعمال 
تنظيف وتعقيم على نطاق واسع.

وفي أواخر مدة اإلغالق التام التي إمتدت أربعة أشهر تمت مراجعة 
وضعية اإلغالق الشامل في منتصف شهر يوليوز على أساس الوضعية 
الوبائية آنذاك، وعلى أساس ما ذكر في حيثيات اإلغالق من ضرورة 
 5 فتح  وتقرر  املختصة،  والصحية  اإلدارية  السلطات  مع  التنسيق 
ألف مسجد الصلوات الخمس دون صالة الجمعة، واتخذت إجراءات 
إحترازية تعاونت فيها الوزارة والسلطات املختصة، وتمثلت في مراعاة 
الباب،  عند  اليدين  وتعقيم  الحرارة  وأخد  املسجد،  داخل  التباعد 
وأبدى املصلون تعاونا تاما، و ال سيما بحرص معظمهم على إصطحاب 
سجادات شخصية، وقامت الوزارة بعرض أئمة املساجد املفتوحة على 
فحص السالمة من الفيروس، واتخذت اإلجراءات من بداية اإلحتياط 
من الوباء إلى اليوم للقيام بعمليات منتظمة لتطهير املساجد وتعقيمها.

وبعد شهرين وفي السياق ما كان يبدو في األفق من احتماالت خفة 
حدة انتشار الفيروس تقرر فتح 5 آالف من املساجد األخرى ورفع عدد 
املساجد املفتوحة إلى 10 آالف مسجد، كما تقرر أن تقام صالة الجمعة 

في مجموع هذه املساجد مع اإلبقاء على نفس التدابير اإلحترازية.

والبد من اإلشارة إلى أن معيار اختيار املساجد املفتوحة في املرة األولى 
والثانية هي معايير إحصائية أي التناسب بين املساجد املفتوحة على 
الصعيد الوطني مع نسبة املساجد املفتوحة على الصعيد املحلي ابتداء 
من العماالت ونزوال إلى الجماعات، غير أنه تقرار البدء باملساجد الكبرى 
املفتوحة  للمساجد  اإلستيعابية  الطاقة  أن  نظريا  يعطي  الذي  األمر 
تتعدى نسبة %35 من مجموعة الطاقة اإلستيعابية للمساجد، لوال 
ليلة  النصف، كما تقرر قبيل  بأكثر من  التباعد يحد منها  أن معيار 
350 زاوية لصالتي  النبوي الشريف فتح  املولد  بليلة عيد  اإلحتفال 
املغرب واالعشاء و للقيام باألذكار والوظائف بين الوقتين، وذلك مع 
الحرص على نفس التدابير اإلحترازية، وقد جاء القرار في هذا التوقيت 
اعتبارا لإلرتباط التاريخي بين الزوايا واإلحتفال باملولد النبوي الشريف 
في تاريخ املغرب، وفي هاد الشهر وبعدما لوحظ على الصعيد الوطني 
من الضغط على بعض املساجد، بحيث يعسر تطبيق التباعد فيها، 
تم بالتنسيق مع السلطات املختصة فتح 1700 من املساجد اإلضافية 
لتخفيف الضغط على املساجد في بعض املناطق، وفي أول صالة جمعة 
في املساجد املفتوحة ألقيت خطبة موحدة ذكرت بقيمة ريادة املساجد 
في قلوب املومنين، ولكنها أكدت على وجوب مراعات ما تجب مراعاته 
من حفظ سالمة اآلخرين الذين نكون معهم في الصالة الجماعية، وأننا 
كلما غلبنا العقل غلبنا الشرع وكلما كنا بجانب الشرع لم نحرم األجر 
ونجونا من سيطرت العوائد والتخيالت، وال يظهر ما يفيد أن الصالة 
في املساجد املفتوحة يمكن أن تزيد في نسبة العدوى ما دام الحرص 
على تدابير الوقاية، فمن تتبع اإلصابات بالفيروس في صفوف القيمين 
الدينيين سجلت إصابة 287 قيما دينيا من بين أكثر من 67 ألفا، ونسأل 
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هللا أن يسر لنا سبل القضاء التام على مخاطر العدوى بحملة التلقيح 
الوشيكة في بالدنا إن شاء هللا، وبذلك نفتح كل املساجد إن شاء هللا 
ويستأنف مع تعطل من األنشطة الدينية وهي دروس الوعظ واإلرشاد 
باملساجد  األمية  ومحو  الكريم  القرآن  وتحفيظ  العلمية  والكرا�سي 
وبرنامج التكوين املستمر لألئمة، وقد تقرر استئناف هذا النشاط األخير 

في شهر يناير إن شاء هللا مع مراعاة الشروط الضرورية.

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

في  واملساهمة  الديني  الحقل  بتأهيل  املتعلق  السؤال  بخصوص 
التنمية االقتصادية واإلجتماعية، أود أن أعبر لكم عن يقيني بما لهاد 
السؤال من أهمية قصوى فمميزات اململكة املغربية في تاريخها املا�سي 
الذي إنبنت فيه توابثها ومعطيات مسيرتها الحاضرة في ظل هذه الثوابت 
وعلى رأسها إمارة املومنين التي تجمع بين حفظ الدين وإقامة مؤسسات 
النفع والعدل، هذه املؤسسات واملعطيات هي التي تؤهلنا اليوم لنتكلم 
داخل البرملان عن الربط بين الشأن الديني وبين التنمية وهو كالم غريب 
في مؤسسات خارج بلدنا، وبعد أن أوجز الكالم عن العناصر القطاعية 
باملساجد واملعاهد  العناية  إلى سؤالكم بهذا الصدد، وهي  التي أشار 
ألختم  أعود  الوقفي،  الرصيد  واستثمار  البشرية  واملوارد  والكتاتيب 
بالوقوف عند الربط في آفاق تتعدى بكثير اإلستثمار في الوقف وتتجاوز 
سياق األزمة الحالية بسبب الجائحة. إننا متفقون على ما أكدتم عليه 
من األمرين معا دور الوزارة في ضمان األمن الروحي من خالل تأهيل 
الحقل الديني، وعالقة هذا التأهيل بالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

مراعاة  بوجوب  مقتنعون  فإننا  باملساجد  العناية  بخصوص  أما 
العدالة املجالية بين العاملين الحضري والقروي، وهي أمر واقع بالنسبة 
لبعض الجوانب كمكافآت األئمة والتكوين املستمرضمن ميثاق العلماء 
ومحاربة األمية، ولكن النفقة على بناء املساجد وإصالحها لحد اآلن 
هي أكبر بكثير في املدة مما هي عليه في البوادي، ويعود ذلك في الغالب 
أيضا من واقع  يعاني  الوضع  الطلب، ولكن هذا  للتفاوت في ضغط 
التشتت السكني في القرى األمر الذي يجعل بناء مساجد ل3 آالف في 
حي حضري باملدينة أسبق من بناء مسجد ل10 من الدور نشأت على 
بعد كيلومتر واحد من مسجد القرية األصلي، أما املساجد في املدن 
العتيقة فإن مبادرات الوزارة مندمجة في كثير من الخطط الشاملة 
إلصالح تأهيل هذه املدن ضمن عدد من اإلتفاقيات التي تم توقيعها 
أمام أمير املؤمنين أعزه هللا، أما املعاهد الدينية وهي مدارس التعليم 
العتيق فإن سياسة الوزارة تتمثل في إخضاع البنايات ملتطلبات تطبيق 
برامج اإلصالح، والسبيل إلى ذالك إما بدعم مبادرات املحسنين ذات 
املواصفات اإليجابية، وإما بإقامة معاهد جهوية ينتظر منها استقطاب 
تالميذ املعاهد الصغرى التي يتعذر فيها توفير شروط تطبيق البرامج 
بكامل مواده، وفي ظروف الجائحة تقرر اإللتزام بالتعليم عن بعد في 
هذه املعاهد ألن معظم التالميذ فيها داخليون قادمون من اآلفاق، أما 

الكتاتيب القرآنية فهي الجانب املأسوف على تضرره من واقع الجائحة، 
ونظرا ملا يقع فيها من إزدحام األوالد على تفاوت سنهم فال سبيل لنفتحها 
إال بعد ذهاب الوباء بتفعيل اللقاح إن شاء هللا، أما اإلهتمام باملوارد 
التامة عددا وجودة  العناية  الوزارة فهو محط  البشرية على صعيد 
الشؤون  مجال  في  سواء  املعلوماتي  التدبير  إلى  التحول  ذلك  في  بما 
اإلسالمية واألوقاف، أما القيمون الدينيون فهم يحضون برعاية أمين 
املؤمنين حفظه هللا وبمقتضاها يتلقون زيادة سنوية في املكافأة وال تزال 
هذه العناية سابغة إلى أن ينال هاؤالء جميعا وبالتدرج القدر الذي 

يستحقونه إن شاء هللا.

أما إسهام األوقاف في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في ظروف 
الجائحة كورونا، فقد تمثل في األمر املولوي السامي بإعفاء املكترين 
أما  للعقارات الحبوسية السكنية والتجارية في مدة الحجر الصحي، 
إسهام األوقاف عامة في التنمية ... على سبيل الشراكات فهو األسلوب 
العمومية  للمبادرة  مفتوح  أسلوب  وهو  سنوات،  عدة  منذ  املتبع 
بالقواعد  املنضبطة  الناس  بين جميع  يعني  العامة  يعني  املنضبطة، 
املسطرة في مدونة األوقاف واملتابعة من طرف املجلس األعلى ملراقبة 
مالية األوقاف العامة، وقد تمثلت في عدد من املشاريع كل سنة على 
أسا�سي طلبات يتقدموا بها الفاعلون اإلقتصاديون إلقامة مشاريع في 
إطار الشراكة على أرا�سي األوقاف، وقد وقع الترحيب بها كلما استجبات 
للشروط وكانت فيها فائدة لألوقاف، وكثير من هذه الشراكات تجمع 
بين البعدين اإلقتصادي واإلجتماعي ودون اإلخالل بالقواعد العامة 
وتماشيا مع روح املدونة األوقاف، وال سيما املادة 62، بلغ عدد املشاريع 
اإلستثمارية املنجزة في إطار التمويل املشترك ما بين سنة 2010و2018، 
40 مشروعا أنجزن على عقارات وقفية بلغت مسحتها 102 هكتار نالت 
سكنية  عقارية  بالتجزئة  قطع  ومبنية،  مجهزة  أصوال  األوقاف  منها 
تدر  وحرفية،  مهنية  ومحالت  وسكنية  تجارية  ومركبات  وصناعية 
بعدة  املشاريع  هذه  أنجزت  وقد  الكراء،  مداخيل سنوية عن طريق 
مدن كفاس وسال ومراكش ووجدة وبركان ومكناس وبني مالل وآسفي 

والصويرة والحوز.

 220 مساحات  على  مشروعا   50 فعددها  الجارية  املشاريع  أما 
هكتار، أن تعليمات الوزارية إلى السادة نظار االوقاف تتضمن املراعات 
املمكنة والضرورية لظروف الجائحة، إما فيما يخص التأجيل في األداء 
أو فيما يتعلق بتطبيق األحكام الصادرة، وكل إجراء بتعطيل قواعد 
التعاقد البد أن يكون عاما غير مقتصر على األوقاف، ألن األوقاف مالك 
كأي مالك يحرص على تحصيل العائد من املنافع وفق نيات املحبسين، 
وتتميز بأنها مالك يواجه مصاريف ضخمة لها وجهها الديني واإلجتماعي، 
في  اإلجتماعي  الجانب  من  أولى  املوارد  في صرف  اإلجتماعي  والجانب 

التحصيل.

وفيما هو أبعد من الشراكة اإلقتصادية على أرض األوقاف، فإن 
هناك تنمية أعمق وأشمل منتظرة من الشؤون اإلسالمية، سواء في باب 
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األمن الروحي وهو ليس باألمر الهين، أو في باب تنمية اإلنسان الذي عليه 
... اإلقتصاد واإلجتماع، وهي تنمية عنصرها األخالق التي لها مردود 

اقتصادي محقق وانعكاس قابل للمحاسبة على مستوى نفقات األمة.

وبعبارة أوضح، فإن اإلستثمار في اإلنسان لصالح كل القطاعات 
اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  لوزارة  األولى  هواملهمة  وأخرى  دونيا 
وليس األمن الروحي سوى ثمرة من ثمرات هاد اإلستثمار ونفقاتها هاد 
الشأن الديني ال تغطي منه مداخيل األوقات حاليا سوى ما يقرب من 
%8، فاملطلوب هو أن يدخل هاد املفهوم في النقاش بيننا في جميع 
الجانبين  على  وقع  من  له  ينتظر  ملا  القرار،  مستويات  املستويات، 
اإلقتصادي واإلجتماعي، نحن اليوم تحت ضغوط أزمة كورونا وهي في 
كل مكان من العالم تبرز أزمات خفية وتخفي أو ترجيء أزمات أخرى، وال 
يدري الناس في العالم هي أزمة هي قابلة، واملهم أن نتأكد من اإلنسان 
هو الذي يخفف من األزمة أو يعمقها، يتحملها بحكمة أو يرزأ تحتها حتى 
بالتعديل  تتناوله  الذي  الصامد لألزمات هو  تقسم ظهره، واإلنسان 
وتسوية تزكية روحية تحتاج إلى استثمار فيها حتى تأتي حبة منها بسنبلة 
فيها 100 حبة، ويتعلق األمر بمضاعفة اإلمكانات املتاحة للتأطير الديني 
تصورات  من  شاء هللا  إن  سنتمكن  وعندئذ  امليزانية،  مستوى  على 
جديدة لهاد املوضوع األصيل، موضوع التأطير الديني وعالقته بالتنمية.

وفي هذا السياق سبق أن قلت في عرض أمام املجلس اإلقتصادي 
يثمر  أن  الالمادي  كرأسمال  للدين  يمكن  سنوات،  منذ  واإلجتماعي 
رأسمال ماديا في ميادين األمن والحكمة والصحة الجسدية والنفسية 
لألفراد والجماعات بما ال حدود ملردوديته من أجل ما يسميه القرآن 

الكريم بالحياة الطيبة، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

عيسلد ائيس علجلسة:

والتنمية  العدالة  لفريق  الكلمة  أعطي  الوزير،  السيد  شكرا 
فليتفضل أحد النواب مشكورا.

عينرئب عيسلد خريد عيبوقرعي:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم علحمد هلل وعيصالة عيسالم على 
اسول هللا وعلى آيه وصحبه ومن وعاله.

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسردة علحضوا عيكرعم،

السيد الوزير، املناسبة شرط واملناسبة هنا هو هذه األجواء التي 
نعيشها جميعا من وباء كوفيد، فنتوجه إلى هللا تبارك وتعالى أن يجعل 
هاد املنصة منصة البرملان كذلك هي من املنصات التي يتوجه فيها إلى 
الباري جلت قدرته من أجل أن يرفع عنا هذا الوباء، املغاربة في بيوتهم 
واملساجد واأللسنة تلهج بذكر هللا وبالتضرع إلى الباري جلت قدرته من 

أجل أن يرفع عنا هذا الوباء.

السيد الوزير، في البداية البد أن نبارك لكم هذه الخطوة، خطوة 
فتح املساجد والزيادة في فتحها ونتمنى أن يكون في املستقبل إن شاء هللا 
الزيادة في مساجد أخرى وكذلك فتح املساجد أمام يعني خطب الجمعة 
اللي كانت على أية حال مطالب ديال املجتمع، وكان الناس يتشوفون 
إرتياد املساجد وها هو األمر تحقق بفضل هللا  ويتشوقون من أجل 
تبارك وتعالى، فالبد أن نشكر كل من كان سببا في هذا الفتح وفي أن 

تعود املساجد إلى وضعها الطبيعي.

أيضا  للعبادة صحيح، ولكن هي  أماكن  املساجد  الوزير،  السيد 
أماكن للتوجيه وللتربية، فنحن نعيش هذه األجواء فالبد أن تنخرط 
املساجد وأن ينخرط القيمون عليها األئمة والخطباء والفقهاء في محاربة 
هذه الجائحة، باملوازاة مع الجهود املبذولة األخرى التي تبذلها السلطات 
اللعين،  الوباء  هاد  محاصرة  أجل  من  املعنية  والسلطات  الصحية 
فخطب الجمعة واملنابر في املساجد يجب أن تكون منصات من أجل 
توجيه الناس إلى اإللتزام باإلجراءات اإلحترازية، واحنايا املغاربة مولفين 
في  عندنا  كلمة  عندو  واإلمام  والخطيب  الفقيه  للفقيه،  كنسمعوا 
املجتمع املغربي، وبالتالي يجب حث األئمة والخطباء والوعاظ من أجل 
اإلنخراط الفعلي والشامل وحتى يعني من منظور فقهي وشرعي، هاد 
القضية ديال عدم اإللتزام باإلجراءات الصحية من التزام بالكمامات 
وبالتباعد الجسدي وغيرها خص يكون واحد الرأي فقهي وشرعي في هذا 
املستوى، وأن يكون الرأي كذلك متوجها حتى فيمن يتهاونون باإللتزام 

بهذه اإلجراءات.

السيد الوزير، املثل كيقول رب ضارة نافعة، الضرر هنايا هو هاد 
الجائحة والتي يجب أن نحولها نحن إلى منفعة، فيعني يبشرنا املسؤولون 
في الدولة املغربية إلى أن من بعد كورونا إن شاء هللا ستكون إقالعات 
حقيقية على املستوى اإلقتصادي وعلى مستوى اإلجتماعي، وغادي 
تكاثف الجهود من أجل هذا، فنريد كذلك أن ينعكس هذا األمر على 
القيمين الدينيين واألئمة وكل من يقوم بشؤون املساجد، فنحن نعلم 
بأن العنصر البشري هو عنصر مهم، وبالتالي يجب السيد الوزير ونحن 
معكم أنتم قلتم يعني يجب أن يكون هناك رأي للمسؤولين نحن معكم 
في البرملان من أجل أن نترافع جميعا، امليزانية ما كافياش، ما كافياش، 
ولكن أن نترافع جميعا من أجل تحسين وضعية هؤالء، املغاربة شحال 
هادي كانوا كيتعاملوا مع الفقيه بالشرط، الحمد هلل اآلن تجاوزنا هذه 
املرحلة كاين رواتب، كاين تغطية إجتماعية، كاين إهتمام بأوضاعهم 

فنطلب أن يكون املزيد في هذا املستوى.

السيد الوزير، وأنتم تتحدثون عن الفتح ديال الكتاتيب القرآنية 
والعودة، عودة الدراسة إلى طبيعتها، كاين واحد املعطى اآلن املدارس 
تشتغل بمنظومة معينة فلما ال أن تحدوا وزارة األوقاف حدو وزارة 
التربية الوطنية، خصوصا أن اللقاحات قلتم أن من بعد اللقاحات 
غادي يكون هاد�سي، احنايا كنعرفو بأن اللقاح لحد اآلن والسيد وزير 
الصحة معانا هنايا قال بأنه غادي تكون ما بين 18 و 69 سنة وهاد 
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األطفال هادو إذن مغادي يلحقهم اللقاح حتى للسنوات املقبلة، شكرا 
السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

ألحد  الكلمة  أعطي  الوقت،  إنتهى  املحترم  النائب  السيد  شكرا 
النواب عن فريق األصالة واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عزيز عيلبرا:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عملحت7مين،

السيد الوزير، نطالبكم في فريق األصالة واملعاصرة بضرورة إيجاد 
حلول مستعجلة ملشكل املساجد اآليلة بالسقوط كي ال تتكرر كوارث 
ال قدر هللا كما حدث في املا�سي، مسجد البردعي بمكناس اللي مشات 
نطالبكم  كما  املوتى،   17 ب  الخيل  عين  ومسجد  املوتى  د   40 فيه 
الدينيين والعمل على  إيالء عناية خاصة لألئمة واملرشدين  بضرورة 
تحسين أوضاعهم اإلجتماعية وإحداث إطار قانوني يضمن حقوقهم 
اإلقتصادية واإلجتماعية، فاألجور التي تتلقاها هذه الفئة املنوط بها 
يعني تحصين جد هزيلة، يعني األمن الديني والروحي للمغاربة بل هي أقل 
بكثير من الحد األدنى لألجور املعتمد طبقا للقوانين الجاري بها العمل، 

مع العلم أن وزارتكم هي من أغنى الوزرات.

التطورات  مراقبة  من  وتشكيلها  الوقف  مؤسسة  تحديث  يجب 
الجديدة التي تميز الوقت الحالي لتصبح اإلدارة املشرفة من إدارة للتسيير 
أن صاحب  الوزير  السيد  ندكركم  أن  يجب  وهنا  للتدبير،  إدارة  إلى 
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده في 2015 دعا في رسالته 
السامية املشاركين في املناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، 
والتي عقدت تحت شعار السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية 
اإلقتصادية واإلجتماعية، إلى إرساء حكامة جديدة لقطاع العقار ومن 
ضمنه العقار الحب�سي وتبسيط املساطر وتدبيرها لتمكينها من اإلسهام 

في إنعاش الحركة اإلقتصادية واإلجتماعية.

كما يعلم الجميع السيد الوزير أن وزارتكم تتوفر على أزيد من 52 
ألف وحدة عقارية بين دور للسكن وعمارات ومتاجر ومساحات أرضية 
للعقار تفوت 80 ألف هكتار، فعوض أن يساهم هذا الرصيد العقاري 
يعني مضافة  التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وخلق قيمة  في  املهم 
لألسف السيد الوزير أصبح يشكل في الكثير من األحيان عائقا أمام 
دينامية التنمية، عوض إيجاد صيغ لتسهيل الولوج إليه عن طريق 
وضعه رهن إشارة املستثمرين لإلنخراط وزارتكم بشكل فعلي في خطة 
التنمية التي يدعو إليها صاحب الجاللة، نصره هللا وأيده، ولألسف 

بما سبق ذكره، نجد بعض  انشغال وزارتكم  الوزير فعوض  السيد 
النظار واإلدارات الجهوية والوطنية تشكل عائقا أمام دينامية التنمية، 
العراقيل  للخواص من  التابعة  املشاريع  العديد من  تسلم  لم  حيث 
والبيروقراطية السحيقة التي تمارسها هذه املصالح التابعة لوزارتكم 
في حق املواطنين، وذلك بعرقلة مساطر التحفيظ بادعاءات باطلة ال 
تستند على سند قانوني وال تبرير منطقي، قد تصل في بعض الحاالت إلى 
السطو على ممتلكات الخواص وحرمانهم من حقهم في التحفيظ، ما 
ينعكس سلبا على التنمية االقتصادية وتأزيم وضعية بعض املواطنين.

املوجودة  العراقيل  حول  الوزير،  السيد  املواطنين،  من  سؤال 
من طرف الوزارة، يعني اإلدارات ديال الوزارة دالشؤون اإلسالمية في 
التنمية االقتصادية واالجتماعية باملدن العتيقة، يسائلنا املواطنون، 
السيد الوزير، نسائلكم عن الوسائل املعتمدة من طرف وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية عند تدعي هذه األخيرة بأن لها حق جزاء وحق 
حب�سي على عقار معين، وإذا كان لها هذا الحق فهي ال تدلي بأي وثيقة أو 

رسم يثبت ذلك، شكرا السيد الرئيس.

عيسلد ائيس علجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب املحترم، شكرا السيد النائب املحترم، 
أعطي الكلمة لفريق التجمع الدستوري، راه زيتي تبارك هللا والصالة على 

النبي، فريق التجمع الدستوري، السيدة النائبة املحترمة، تفضلوا.

عينرئبة عيسلدة سملة وعالل:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عاليا  نشيد  الدستوري  التجمع  فريق  في  إننا  الوزير،  السيد 
باملجهودات التي تبذلها الوزارة تحت القيادة الرشيدة ألمير املؤمنين 
كورونا،  جائحة  مواجهة  في  نصره هللا  السادس  محمد  امللك  جاللة 
وبالقرار القا�سي بإعادة فتح أزيد من 11 ألف مسجد على صعيد تراب 
اململكة وإقامتها للصلوات الخمس، باإلضافة إلى استئناف إقامة صالة 
الجمعة بعد تعليقها ملا يربو عن 7 أشهر تقريبا، وذلك احتراما لجملة من 
التدابير االحترازية والوقائية والذي تم اعتماده بتنسيق مع السلطات 
املختصة، كما نحيي بحرارة مبادرة جاللة امللك محمد السادس ببناء 

مسجد الكركارات.

السيد الوزير، إننا بقدر ما نبدي تخوفنا من تطور الوضعية الوبائية 
ببالدنا مستقبال، بقدر ما نعي مدى درجة الخطورة التي قد يتعرض لها 
املصلين بمساجد اململكة، لذا بات من الالزم اتخاذ اإلجراءات والتدابير 
لكي ال تصبح مساجد اململكة عبارة عن بؤر وبائية ال قدر هللا واللجوء 

إلى إغالقها من جديد.

ووعيا منا في فريق التجمع الدستوري بالوضعية املادية واالجتماعية 
للفئات املتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا، فإننا نتطلع إلى أن 
تولوا األهمية إلى دراسة إمكانية تمديد إعفاء مكتري املحالت الحبوسية 



عدد.118–11.ربيع الثاني.1442  )27.نونبر.2020( الجريدة الرسمية للبرملان7567  

الواجبات  أداء  من  والخدمات  واملهن  والحرف  للتجارة  املخصصة 
الكرائية، خصوصا في ظل هذه الوضعية الصعبة التي يجتازونها.

الجهود  بمضاعفة  الوزير،  السيد  نناشدكم،  اإلطار  نفس  وفي 
املساجد  على  الدينيين  والقيمين  املشرفين  وتحفيز  دعم  إلى  الرامية 

بالنظر الهتمامكم وعنايتكم بهذه الفئة.

تواصلية  وبرامج  استراتيجيات  وضع  من  فالبد  الختام،  وفي 
وتحسيسية أساسها القرب من املواطن ومواكبته بمختلف الوسائل، 
البعد  ذات  والتلفزية  اإلذاعية  البرامج  وتكثيف  الجمعة  كخطبة 

التوعوي بمخاطر الوباء، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

االستقاللي  الفريق  عن  النواب  ألحد  الكلمة  أعطي  لكم،  شكرا 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عبد عيغني جنرح:

شكرع عيسلد عيرئيس،

املبادرة  نثمن  اإلستقالل  حزب  بإسم  البداية  في  الوزير  السيد 
شك  ال  الوزير  السيد  الكركارات،  بمنطقة  مسجد  بتشييد  امللكية 
أنكم استوعبتم كثيرا من الخالصات خالل تدبير الشأن الديني في ظل 
الجائحة، خاصة فيما يتعلق بضرورة ضمان مقومات األمن الروحي 
وتحصين القيم اإلسالمية ملواجهة الغزو الفكري والديني املتطرف، ما 
دام التمسك بالتعاليم اإلسالمية لدى املغاربة يبقى الدعامة األساسية 
قيم  وترسيخ  واستقرارها،  الوطنية  ووحدتها  ومناعتها  البالد  لقوة 
املواطنة الحقة والتضامن والتعاون والتكافل. وهذا يعني أن مواصلة 
املطروحة  املعاصرة  التحديات  معركة  لربح  الديني  الحقل  تأهيل 
ومواجهة املوجات املعادية لإلسالم يبقى ضرورة ملحة، كما أن العناية 
باملساجد والقيمين الدينيين مطلبا أساسيا بما يضمن إعطاء البعد 
الديني مدلوله الحقيقي في تدبير السياسات العمومية، فإلى أي مدى 
حرصت الوزارة على اإلستثمار األمثل للمساجد ببعدها الديني لدعم 
الجهود الرامية للتصدي لجائحة كورونا بمخاطرها الصحية وتداعياتها 
لقوة  بالنظر  وسالمتهم  املواطنين  حياة  على  والحفاظ  اإلجتماعية، 
التأطير الديني لدى املغاربة؟ كيف تعاملت الوزراء مع طلبة حفظة 
القرآن الكريم باملساجد والكتاتيب القرآنية واملدارس العتيقة وغيرها 
من دور القرآن في إطار تدبير املرحلة الراهنة املطبوعة بتنامي جائحة 
كورونا؟ وما هي التدابير املواكبة املتخذة في هذا الصدد؟ إلى أي مدى 
ملا فيه خدمة  األوقاف واألحباس  تثمين رصيد  الوزارة على  حرصت 
التنمية البشرية املستدامة؟ حتى يشكل دعامة أساسية للتخفيف من 
تداعيات األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية وتجاوز اإلكراهات املطروحة، 
خاصة فيما يتعلق بدعم اإلقتصاد اإلجتماعي التضامني في إطار برامج 
محددة األهداف واآلليات على أساس مبادئ الحكامة الجيدة وربط 

املسؤولية باملحاسبة إنسجاما مع التوجيهات امللكية؟

وفي هذا السياق، البد من اإلشارة إلى أن عملية إصالح املساجد 
آيلة للسقوط قد طالت بشكل تدعوا الوزارة إلى التعجيل بإنجاز هذا 
الورش الكبير وفتحها في وجه املصلين الذين طال انتظارهم في العديد 
من مناطق اململكة، مادام األمر يتعلق ببيوت الرحمان املفروض أن 
تظل مفتوحة في وجه املصلين وممارسة الشعائر الدينية بشكل دائم 

ومنتظم، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة ألحد النواب أوالسيدة 
النائبة عن الفريق الحركي، تفضلوا مشكورين.

عينرئبة عيسلدة غلبة علحرتم1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

أتقدم بإسم الفريق الحركي في البداية برفع الشكر واإلمتنان ديالنا 
لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا على القرار التاريخي 
لإلستجابة  الكركارات  بمنطقة  الجديدة  الدينية  املعلمة  بتشييد 
لحاجيات املواطنين والعابرين من األماكن املخصصة إلقامة شعائر 
الدين اإلسالمي فيها، هذا اإلنجاز الذي يعتبر بمثابة رسالة قوية ملن 
يعنيه األمر بأن املغرب سيم�سي قدما في تجسيد سياسته وبرامجه 
على أرض الواقع رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، كما أتقدم إليكم 
املجهودات  وعلى  القيم  عرضكم  على  بالشكر  املحترم  الوزير  السيد 
التي تبذلونها تحت الرعاية السامية ملوالنا أمير املؤمنين امللك محمد 
السادس أدام هللا عزه ونصره من أجل ضمان األمن الروحي وتأهيل 
الحقل الديني املنسجم مع ثوابت األمة ومقدساتها ومرجعياتها الدينية 
فتح  إعادة  في  املعتمدة  املقاربة  نسجل  الوزير  السيد  واملذهبية، 
املساجد بمرجعية فتوى املجلس العلمي األعلى وفق التدبير اإلحترازية 
التي حددتها السلطات الصحية، ونعتقد بأن هذه الجائحة ال يجب 
أن تتثنيكم عن تنفيذ جميع البرامج املندرجة في اإلستراتيجية العامة 
لتأهيل الحقل الديني وتطويره وتزويده سواء بالنسبة لبناء املساجد أو 
إصالحها وإصالح مدارس التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية، أو برامج 
محو األمية التي نشيد باستمرارها رغم الجائحة عن طريقة قناة محمد 

السادس للقرآن الكريم.

السيد الوزير، نود لفت نظركم كذلك إلى ضرورة تعزيز االهتمام 
بالجانب اإلجتماعي لألئمة والقيمين، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة انتهى الوقت، شكرا لكم مرة أخرى 
أعطي للكلمة للفريق اإلشتراكي، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة عن 

الفريق اإلشتراكي.
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عينرئبة عيسلدة ملنة عيطريبي:

عيسالم عللكم واحمة هللا.

عيسلد عيوزير عملحت7م،

بدورنا فريق اشتراكي نحيي القرارات امللكية الهامة التي اتخذها إبان 
الجائحة أواملتتالية بعد ذلك على رأسها السيد الوزير، وتفضيل جاللة 
امللك لصحة املواطن على أي �سيء آخر بما فيه األمن الروحي، ألن الصحة 
والحياة تبقى هي أولو أولويات، نحيي جاللته كذلك على قرار الذي اتخذه 
اتجاه مكتري عقارات الحبسية وقام بإعفائهم إبان الجائحة، وكنا نتمنى 
من الحكومة أن تتفاعل معنا كذلك في مقترح قانون تقدمنا به ليس 
لإلعفاء املكتري للمحالت التجارية والسكنية وإنما للتأجيل اعتبار ذلك 
دين وتأجيله لكن لألسف لم تتفاعل، كذلك نحيي جاللته على القرار 
األخير بتشييد مسجد في املنطقة التي كانت عازلة في منطقة الكركارات، 
و من هذا املنبر كذلك نحن كفريق اشتراكي السيد الوزير نحييكم أنتم 
كذلك على املجهودات التي تقومون بها، لكن لنا تخوفات السيد الوزير 
ألنه حينما كانت الجائحة في بدايتها وكان هناك تخوف كان هناك إغالق 
للمساجد خوفا على األمن الصحي للمواطنين، اآلن أمام اإلجتياح الكبير 
لهذه الجائحة، اآلن أمام انتشار لن نجد أسرة واحدة لم تمسها هذة 
الجائحة، ولكن هناك يعني واحد التوسع في فتح املساجد نحن مع األمن 
الروحي للمواطنين ألنه مدخل لألمن املجتمعي كذلك السيد الوزير، 

لكن كذلك نريد أن تظل صحة املواطن وحياته هي أولى األولويات.

السيد الوزير كذلك نطرح معكم مسألة القيمين الدينيين واألئمة 
إلى اآلن ال وجود لقانون إطار ينظم هذه الفئة، كذلك تعتبر فئة هشة 

اآلن تقولون عندنا 287 أصيب بهذا الوباء ماذا هيأتم...؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

إلى  الكلمة  أعطي  الوقت،  انتهى  املحترمة  النائبة  السيدة  شكرا 
السيد النائب املحترم عن املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية.

عينرئب عيسلد جمرل بنشقرون كريم1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، من دون شك نحن في املجموعة النيابية نعتبر هذا 
األبعاد  إلى جانب  قوي،  وتربوي  واجتماعي  اقتصادي  القطاع قطاع 
الروحية والدينية واألمن الروحي ببالدنا، وبالتالي نحييكم على أدواركم 
اليوم في ظل جائحة كورونا وما قمتم به من تدابير احترازية لحماية أرواح 
إلى ذلك صاحب الجاللة وأطر لذلك باحترازات  املواطنين، كما دعا 

صحية ووقائية.

مسجد  بتشييد  أيضا  نشيد  املحترم،  الوزير  السيد  اليوم، 
بالكركارات وهذه صراحة مناسبة لنحيي الدور الكبير لصاحب الجاللة 
من خالل هذه الحكمة، بحيث أن اليوم نسجل بأن هذا األمر الروحي 

أيضا رابط جسور تواصل بيننا وبين الدول االفريقية اللي نشترك معها 
في هذه القارة، كذلك اليوم هو رابط أسا�سي للعرش العلوي وبقضية 
الصحراء، اآلن نسجل بأن هذه الخطوة تشكل اليوم نفس جديد في 
املشروع التنموي الخاص بأقاليمنا الجنوبية ،وهي رافعة اآلن من خالل 
تعزيز الورش الديني بهذه املناطق، حيث نسطر على أن ذلك يكون دون 

أي تعصب وأي تطرف في هذا االتجاه.

أن  اليوم  لنؤكد  حضوركم  فرصة  نغتنم  ونحن  الوزير،  السيد 
العناية باألضرحة والزوايا واملساجد يجب أن تعطى لها أهمية أكثر، 
خاصة في مناطق وأقاليم لها شساعة ترابية كإقليم الجديدة، إقليم 
سطات، إقليم الرشيدية مثال على سبيل املثال، هناك معاناة بقيميها، 
وكذلك يعني املؤطرين الدينيين هناك، وكذلك على مستوى التأهيل 

واإلصالح، وبالتالي نرجو أن تبرمج وتعطى لها األولوية.

وفي األخير، السيد الوزير املحترم، نتمنى أيضا أن يتم مراعاة الشق 
التربوي والتكويني عالقة باملؤسسات التعليمية العمومية اليوم، عالقة 
بمحو األمية، أعتقد بأن املساجد غير كافية لذلك ويجب االنتقال إلى 
املؤسسات التعليمية التي لها دور كبير في التربية والتنشئة االجتماعية، 

وشكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

الوزير،  للسيد  الكلمة  أعطي  اآلن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلوا للرد فيما تبقى من الوقت 5 دقائق تقريبا.

عيسلد أحمد عيتوفلق وزير عألوقرف وعيشؤون عالسالملة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

نحن متفقون على أن املساجد ينبغي أن تنخرط في كل ما هو في 
صالح حياة الناس وسلوكهم ومعيشتهم، وأن تنخرط باستمرار وبأكثر 

ما يمكن.

ألن  الشرط  على  نستغنيوا  غاديش  ما  الدينيين  القيمين  قضية 
كنعطيهم واحد املنحة تتزايد شيئا فشيئا، هنالك حرص وإن شاء هللا 
هاد السنة تكون حاسمة عن طريق املجالس العلمية إلعادة الشرط 
والزيادة فيه عند الجماعات ألن له واحد املعنى آخر هو ارتباط اإليمان 

بالجماعة في هذا البعد أيضا.

التعليم العتيق عندو اآلن الدراسة عن بعد، الكتاتيب القرآنية هي 
اللي ما عندهاش وما يمكنش، أما التعليم العتيق فله منصة وله يعني 
متابعة عن بعد، فيما يتعلق باملساجد اآليلة للسقوط راه كنزلوها حتى 
ل 1000 و1200 كطلع ل2000 و2400 ألنها تزداد هذا �سيء جديد 
لواحد الرأسمال ديال 53 ألف مسجد، فلذلك خصنا اآلن 2 داملالير 
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و200 مليون إلصالح هاد املساجد اللي اآلن مغلقة، بمعنى أنه ميزانية 
األوقاف في واحد املدة طويلة ما�سي غير في املساجد، فلذلك راه احنا 
كنعملو وكنحاولو نبتاكرو كيفاش يمكن نتغلبو على هاد املسألة، إدارتنا 
إدارة تدبيرية، فيما يتعلق بقضية القيمين الدينيين ما�سي ما عندهمش 
القانون، عندهم ظهير شريف ينظم التعاقد وينظم حقوقهم وينظم 
تظلماتهم إيال صابهم �سي حيف أو �سي حد، ال عندهم قانون، قانون 
ظهير شريف يعني هو أسمى ما عندنا في القانون وينظم تعاقدهم ألن 
من يقوم بخدمة الدين يكون متعاقدا مع األمة ما�سي، وهاد التعاقد 
من الناحية اإلدارية ال يقل قيمة على أي يعني توظيف أوغير ذلك، فيما 
يتعلق بقضية النظار ال يعرقلون التنمية إذا كانت هنالك حالة أرجو أن 
ال نعممها، فلتعرض علينا وإذا ارتكب الناظر شيئا من هذا القبيل فإنه 
يعاقب عليه، ولكن النظار مطالبون بالدفاع عن حقوق األوقاف مثلهم 
باألوقاف،  اللي ضايرة  بحال األمالك األخرى  املخزنية  بحال األمالك 
فيما يتعلق بقضية يعني تمديد اإلعفاء يمكن التأجيل كما جا فواحد 
التدخل إذا طلب، لذلك قلتها قلت بأن يمكن توقيف بعض األحكام إلى 
وقت آخر والتأجيل ممكن، ولكن اإلعفاء كيخص يكون عام وكيخص 
يكون عندو مبرر، ثم الفئات ما�سي بحال بحال املرات الفايتة بعض 
الفئات كنعرفهم حالين ومع ذلك عفيناهم حتى ما كنديروش يعني 

بعض اإلستثناءات اللي ما يمكناش ندبروها.

فيما يتعلق محاربة الغزو الفكري متافق معكم ونشر القيم وهاد 
ال�سي اللي بغيت أنا نفتحوا فيه الكالم، تنمية القيم، تنمية القيم أكثر 
من التنمية املادية ولكنها كتجيب التنمية املادية، تنمية القيم كتجيب 
والناخدوا  للدنيا  الناخذوا  باش  القيم  في  نستثمرو  كيمكنا  التنمية 

لألخرى.

فيما يتعلق بقضية اإلعفاء ما عندو عالقة بالحكومة، ولكن كما 
قلت التأجيل ممكن.

إطار  في  عليها  نجاوب  أننا  ليا  بانت  اللي  املسائل  بعض  هي  هذه 
النواب  الرئيس، السيدات والسادة  الوقت، وشكرا لكم السيد  هاد 

املحترمون.

عيسلد ائيس علجلسة:

هذه  في  املساهمة  على حسن  كنشكروكم  الوزير،  السيد  شكرا 
الجلسة، نمر إلى القطاع املوالي وهو قطاع الصحة بسؤالين في إطار 
وحدة املوضوع: السؤال األول لفرق األغلبية، فليتفضل أحد النواب 

مشكورا. تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عبد عملجلد جوثلج برسم فرق عألغلبلة:

عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، تطور الوباء باملغرب أصبح جد مقلقا ارتفاع عدد 
الحاالت اإليجابية، ارتفاع عدد الوفيات، مما يقتدي جهودا استثنائية 

وجديدة من طرف وزارتكم، وفي إطار تتبع جاللة امللك للوضعية الوبائية 
أمر جاللته بوضع إستراتيجية وطنية للتلقيح. السيد الوزير صرحتم 
أن املنظومة الصحية باملغرب متهالكة اعتبارا لهذا ماذا أنتم فاعلون 

ملواجهة تطور الوباء؟ وماذا أعددتم للحملة الوطنية للتلقيح؟ شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

املعارضة  لفرق  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
السيدة  املعارضة،  النواب مشكورا عن  فليتفضل أحد  واملجموعة، 

النائبة املحترمة تفضلوا.

ومجموعة  فرق  بإسم  عملنصواي  افلعة  عيسلدة  عينرئبة 
عملعراضة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، باسم فرق املعارضة نسائلكم عن الوضعية املقلقة 
للحالة الوبائية في بالدنا؟ كذلك نسائلكم عن إستراتيجية حكومتكم في 

تجويد العرض الصحي والحد من هذا الوباء؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيد الوزير تفضلوا.

عيسلد خريد آيت طريب وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

بسم عيرحمن عيرحلم وعيصالة وعيسالم على أشرف عملرسلين.

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

النواب  والسادة  النائبات  للسيدات  بالشكر  أتوجه  البداية  في 
املحترمين على أسئلتهم الهامة التي تبين مدى تتبعهم ومراقبتهم لعمل 
معها  اإليجابي  تفاعلنا  إطار  وفي  الصحة.  الحكومة وخصوصا قطاع 
سنتقدم أمام مجلسكم املوقر بالتوضيحات الالزمة في ظل هذه الظرفية 
اإلستثنائية العصيبة التي تعيشها بالدنا كما هو الشأن بالنسبة لكل 

بلدان العالم. وسنتناول في معرض جوابنا 3 محاور أساسية:

املحور األول: وهو حقيقة الوضع الوبائي واإلجراءات اإلستعجالية 
التي اتخذتها وستتخدها الحكومة ملحاصرة املوجة الثانية من الجائحة، 
سيما ما تعلق بتعزيز قاعدة عرض العالجات الخاصة بالجائحة فيما 

يتعلق بأقسام اإلنعاش والعناية املركزة؛

القليلة  األسابيع  في  ستنطلق  التي  التلقيح  لحملة  اإلعداد  ثانيا: 
املقبلة إن شاء هللا؛

ثالثا: تدابير تتبع ومراقبة التكفل بمر�سى كوفيد باملصحات الخاصة 
ومراقبة بيع أجهزة التنفس اإلصطناعي.
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إن  اإلستعجالية  واإلجراءات  الوبائي  الوضع  لحقيقة  بالنسبة 
التدهور املقلق للوضعية الوبائية باململكة يمكن إظهارها على شكل 

أرقام ما فتئت تسجلها منظومة الرصد الوبائي ببالدنا كما يلي:

324 ألف و941 حالة مؤكدة تضع بالدنا في املرتبة 32 عامليا من 
حيث عدد اإلصابات؛ 5316 حالة وفاة بنسبة إماتة تبلغ %1،6؛

270 ألف و457 حالة شفاء بنسبة تعافي تبغ %83،2؛

و49168 حالة نشطة اليوم التي تعالج في املستشفيات وفي املنازل؛

اإلختراقي،  اإلصطناعي  التنفس  تحت   95 منها:  حالة حرجة   996
و435 تحت التنفس اإلصطناعي الغير إختراقي.

لإلشارة فيروس كورونا ال يعترف بمدى قوة املنظومات الصحية 
للدول فحتى الدول األوروبية التي تتفوق على املغرب في هذا اإلطار عانت 
بشكل كبير وشارفت أنظمتها الصحية على اإلنهيارنتيجة العدد الكبير 
من الحاالت الحرجة كالعديد من البلدان، وبالنتيجة فال توجد دولة 
مهيأة ملواجهة الفيروس أكثر من دول أخرى، وال يعد املغرب استثناءا 
في هذا السياق بعد ماعانت املنظومة الصحية بدورها من استنزاف 
كبير وضخم على املوارد نتيجة اإلرتفاع املتزايد في عدد الحاالت الحرجة 

خالل األسابيع القليلة املاضية، خاصة بالحواضر الكبرى.

الوضعية الحالية أصبحت تثير القلق واملخاوف وتسائلنا جميعا 
حول أسباب هذه اإلنتكاسة بعد أن ظلت بالدنا متحكمة في الوضع إلى 
غاية الرفع املتقدم لحجر الصحي، وحصول تراخي في احترام الوسائل 
الوقائية وتدابير السالمة الصحية، وكذا نظرا للدخول املنهي والوظيفي 
محسوبة  الغير  الفردية  واملمارسات  السلوكات  واستفحال  والدرا�سي 

املخاطر.

تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية، فالحكومة بكل مكوناتها منكبة 
اتخاذ  تم  ومسؤولية،  كبيرة  وبجدية  عملي  بشكل  الوضع  تتبع  على 
معاينة  بعد  والجاهزية  املواجهة  لتعزيز  ومستعجلة  فورية  إجراءات 
التطور املقلق لعدد اإلصابات والوفيات وفي الحاالت الخطيرة بمصالح 
اإلنعاش والعناية املركزة، وكذا عدد الحاالت الحرجة تحت التنفس 
العالجي  البروتوكول  بتغيير  السريع  التدخل  واإلصطناعي، وذلك عبر 
لتدبير الحاالت التي ال تظهر عليها أعراض مرضية والرفع من فضاءات 
الكشف بالتكفل العاجل باملر�سى، من خالل اعتماد سياسة القرب، 
وكذا بالترخيص للقطاع الخاص لإلسهام في املجهود الوطني ملواجهة 

الجائحة.

أهم التدابير التي يمكن أن نذكر بها هنا وهي:

توسيع عدد املختبرات إلى أزيد من 30 مختبرا عموميا ورفع  .-
عدد تحاليل الكشف عن الفيروس التي تم إجراؤها والتي قاربت إلى 
الضغط  ولتخفيف  وباملقابل  التحاليل،  ديال  داملليون   4 اآلن  حد 
املرتبط بإجراء التحاليل تم التخلي عن التحاليل اإلستباقية اإلحترازية 

واإلحتفاظ بإجراء العينة املخبرية لألشخاص الذين يعانون من أعرض 
اإلصابة بالفيروس، باإلضافة إلى أن حاالت الخاصة بشخص تم اإلبالغ 
عنه إيجابيا للمنخرطون لم يتم أخذ عينات منها إال إذا كانت تنتمي إلى 

الفئة الضعيفة؛

بعالج  الطبية  املستشفيات  على  الضغط  حاالت  مواجهة  .-
وتحسين  العالج  آجال  تقليص  بهدف  منازلهم  في  بكورونا  املصابين 
ووفق  لإلختطار  عامل  أي  دون  بالعدوى  باملصابين  التكفل  ظروف 

شروط صحية مضبوطة.

للقرب بمختلف األحياء  كذلك فتح مراكز صحية مرجعية  .-
لإلستقبال وفحص الحاالت املشكوك في إصابتها بفيروس كوفيد 19 
والتي يحيلها عليها أطباء القطاع الخاص، واألطباء العامون وصيادلة 

األحياء.

على  عالوة  الضرورية،  والتجهيزات  واألدوية  املعدات  توفير  .-
املوارد  من  بالرفع  املوبوءة،  املناطق  في  العاملة  األطقم  ودعم  تعزيز 
البشرية املختصة، ال سيما األطباء واملمرضين املتخصصين في التخدير 
العسكري  الطب  وتعزيز  املركزة،  العناية  في  واملمرضين  واإلنعاش، 

للهياكل الطبية املدنية املنخرطة في محاربة الوباء.

كذلك تقوية الطاقة السريرية لإلنعاش نتيجة اقتناء عدد  .-
من تجهيزات التنفس االصطناعي، لتبلغ اليوم حوالي 3000 سرير. ويبلغ 
معدل ملء أسرة اإلنعاش الخاصة بكوفيد 19 على املستوى الوطني 

.36%

للتذكير تتميز هذه األعمال بتكلفة كبيرة. إذ يكفي أن نشير إلى أن 
استهالك مادة األكسجين في هذا السياق الوبائي قد تضاعف إلى أزيد 
مليون   1.5 بين  لذلك  املخصص  املالي  الغالف  ويتراوح  مرة.   15 من 
إلى 3 مليون درهم كل أربعة أشهر لكل 100 سرير لإلنعاش، بسبب 
الضغط الذي وقع على عملية التزود باألكسجين باملراكز االستشفائية 

واملستشفيات امليدانية.

وفي هذا اإلطار االستثنائي، تدخلت الوزارة وبشكل مستعجل، عبر 
تأهيل شبكة السوائل الطبية ب 20 مركزا استشفائيا بمختلف جهات 
اململكة؛ اقتناء وتركيب تسع صهاريج citernes بكل من مستشفيات 
محمد الخامس بطنجة، بن طفيل بمراكش، 2 باملراكز اإلستشفائية 
الثاني  الجامعية بوجدة، سيدي سعيد بمكناس، مستشفى الحسن 
ببني مالل، املركز االستشفائي اإلقليمي  الجهوي  بأكادير، املستشفى 
البيضاء؛ كذلك  بالدار  الجهوي موالي يوسف  املستشفى  بورزازات، 
اإلستشفائية  باملراكز  جديدة  صهاريج   7 لتركيب  األشغال  مواصلة 
التالية: الناظور، السعيدية، سيدي البرنو�سي، الحي الحسني، سيدي 
مومن، بن مسيك والنواصر؛ تركيب 5 مولدات لألكسيجين. 3 بجهة 
مراكش-آسفي، مستشفى األنطكي، بن طفيل واملستشفى امليداني بن 
جرير. 1 بمستشفى الفارابي بوجدة. 1 باملستشفى اإلقليمي بكرسيف. 
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فيما ينتظر اقتناء مولد ملستشفى موالي عبد هللا بسال.

كذلك،  الصحية  املنظومة  لقدرة  واملستمر  املستعجل  التأهيل 
األفرشة  ومعدات  ديالها،  واللوازم  التقنية  الطبية  املعدات  باقتناء 

والنوم واألثاث اإلستشفائي وأجهزة التصوير اإلشعاعي، نذكر منها:

31 سكانير؛ .•

73 راديو متنقل؛ .•

échographies 207؛ .•

concentrateurs d›oxygène 746؛ .•

جهاز   426 منها  االصطناعي،  للتنفس  جهاز   1151 تعبئة  .•
لإلسعاف االستعجالي؛

283 جهازتخطيط كهربائي للقلب؛ .•

113 مقياس للنبض؛ .•

1189 شاشة متعددة املقاييس؛ .•

569 سرير لإلنعاش؛ .•

1407 سرير لإلستشفاء؛ .•

1496 جهاز الحقن؛ .•

40 مضخات الحقن؛ .•

226 جهاز لإلنعاش؛ .•

.156défibrillateurs حوالي .•

الطبية  واملستلزمات  واألدوية  الكيماوية  املواد  إلى  إضافة  .•
ولوازم مختبرات التحليالت املصلية وأجهزة الكشف ووسائل التعقيم 

والحماية الفردية.

كذلك قمنا بالتحسيس والتوعية والتواصل مع املهنيين في كيفية 
التعامل مع الحاالت املشكوك في إصابتها، واملسالك التي يجب اتباعها 
من أجل التشخيص أو التكفل. كذلك اإلستمرار في الدعوة إلى التقيد 
الصارم بالتدابير الحاجزية الوقائية، وضع القناع، التباعد الجسدي، 

النظافة املستمرة وغيرها.

حماية األطقم العاملة في القطاع الصحي باعتبارها أهم خطوط 
ضمانا  الشتغالها  املالئمة  الظروف  وتوفير  الجائحة،  ضد  الدفاع 

الستمرار وديمومة املنظومة الصحية.

وقد أعدت الوزارة منذ شهر أبريل املنصرم مذكرة تق�سي بتتبع 
التعرض لفيروس كورونا املستجد  وحماية األطر الصحية من خطر 
قصد توفير ظروف السالمة الضرورية. وقاية األطر العاملة بمختلف 
املؤسسات الصحية من خطر العدوى، مع ضمان التكفل السريري ملن 
تظهر عليه أعراض املرض. من أجل أجرأتها عمدت املصالح الخارجية 

للوزارة على:

تنظيم دورات تحسيسية وتدريبية تتعلق بإستعمال وسائل  .•
جل  همت  الوقائية،  الصحية  التدبير  واحترام  الشخصية  الحماية 

املستشفيات باملراكز الصحية باألقاليم.

وكذا  مزمنة،  بأمراض  املصابين  املوظفين  إعفاء  كذلك  .•
املوظفات في فترة حمل من اإلشتغال باملصالح املرتبطة بمر�سى كورونا، 
الصحية  األطر  ومواكبة  لتتبع  الشغل  برئاسة طبيب  لجنة  وتشكيل 
خالل الجائحة، وتوفير واقتناء جميع املستلزمات ووسائل الوقاية لألطر 

الصحية بصورة منتظمة.

ومن أهم التدابير التي تراهن عليها اململكة، تحت القيادة السامية 
لجاللة امللك، حفظه هللا، ملواجهة هذا املد الواسع لوباء، هو الحصول 
على املناعة أوالتمنيع بواسطة اللقاح الذي من املنتظر أن تنطلق الحملة 
املتعلقة به في األيام القليلة القادمة، ففي هذا املحور ولإلعداد لهذه 
الحملة التي ستنطلق يعد ملف اللقاح ضد كوفيد19- قضية وطنية 
ومن امللفات الحساسة التي يفترض أن تهم الجميع، تفاديا إلستمرار 
ارتفاع منحنى اإلصابات بالفيروس، ال سيما الحرجة منها التي باتت 
ترفع نسبة الوفيات، كما أن لجنة علمية مغربية رفيعة املستوى تواكب 
منذ البداية عملية إعداد اللقاح املرتقب، بفضل املبادرة واإلنخراط 
السادس نصره  امللك نصره هللا محمد  الجاللة  الشخ�سي لصاحب 
هللا، تمكنت اململكة من إحتالل مرتبة متقدمة في التزود من اللقاح 
ضد كوفيد19-، سالمة ونجاعة ومناعة هذا اللقاح تؤكده املؤشرات 
اإليجابية والتجارب السريرية التي أجريت على عدد من املتطوعين، ال 
سيما في املغرب وفي بلدان أخرى، وقد أعطى جاللته توجيهاته السامية 
يوم 9 نوفمبر الجاري من أجل إطالق عملية وطنية واسعة النطاق وغير 
للتلقيح ضد فيروس كوفيد19- في األسابيع املقبلة، وذلك  مسبوقة 
بهدف تأمين تغطية الساكنة باللقاح كوسيلة مالئمة للتحصين ضد 

الفيروس والتحكم في انتشاره.

بكل  الحكومة  تسهر  السامية  امللكية  للتعليمات  وتنفيذا  واليوم 
مكوناتها على اإلعداد اإلستباقي والجيد لهذه العملية الوطنية واسعة 
النطاق، سواء على املستوى الصحي أو الوجيستيكي، معدات التمريض، 
عربات الرعاية الطبية، أجهزة تخطيط القلب كذلك وكثير من املعدات، 
وكذلك حتى على املستوى التقني مع تعبئة جميع املصالح والوزارات 
املعنية، وال سيما أطر الصحة واإلدارة الترابية والقوات األمنية، وكذا 
دعم القوات املسلحة امللكية لتمر عملية التلقيح في إطار يستجيب 

ملعايير الجودة على مستوى التراب الوطني لجميع الفئات املستهدفة.

إستراتيجية  الخصوص، وضع  بهذا  املتخذة  اإلجراءات  أهم  ومن 
اململكة  جهات  جميع  تشمل  كوفيد  فيروس  ضد  للتلقيح  وطنية 
للمهنيين  األولوية  إعطاء  مع  الساكنة،  من  كبيرة  نسبة  وتستهدف 
الصحيين واملزاولين ألنشطة أساسية ورجال التعليم واملسنين وحاملي 
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األمراض املزمنة في فترة قدرت ب12 أسبوع، يعني فترات ما كتعداش 3 
أشهر، ووضع لجن مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط 
واقتناء املستلزمات الالزمة وفق اإلستراتيجية الوطنية وهي على الشكل 

التالي:

اللقاح  اللجنة التقنية املوكول لها وضع دالئل تقنية حول  .•
وتكوين فرق للتلقيح قبل انطالق العملية؛

اللجنة الدوائية املكلفة بتأطير عمليات الترخيص إلستعمال  .•
اللقاح عبر التراب الوطني؛

اللجنة اللوجيستيكية املكلفة بتقييم املوارد اللوجيستيكية  .•
املتوفرة والواجب اقتناؤها، مع اإلشارة إلى أهمية اإلنكباب على سلسلة 
إلى مرحلة اإلستعمال  اللقاح منذ وصوله  التبريد حفاظا على جودة 

امليداني؛

لجنة التواصل املكلفة بإعداد اإلستراتيجية الوطنية للتواصل  .•
الالزمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة املستهدفة من 

اللقاح؛

وميكانزمات  خطة  بإعداد  املكلفة  والتقييم  التتبع  ولجنة  .•
تسجيل املستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خالل وبعد فترة التلقيح.

املستوى  على  أهمية  من  الكبرى  العملية  تكتسيه هذه  ملا  ونظرا 
الوطني ومن أجل تيسير التفعيل امليداني على املستوى الترابي، قد تم:

أوال: وضع لجنة تقنية مشتركة تضم كال من وزارة الداخلية ووزارة 
الصحة تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل اإلستعداد لعملها وتدقيق 
وتعميم  إخبار  تم  الترابي  املستوى  وعلى  للعملية،  امليداني  الجانب 

محتوى اإلستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع املصالح الالمركزية،

املديريات  ممثلي  لدى  والتقنية  العملية  الجوانب  تعميم  ثانيا: 
الجهوية للصحة من أجل إعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية.

ثالثا: مواكبة املديريات الجهوية من خالل عقد اجتماعات أطرتها 
فرق مركزية بحضور املديرين الجهويين ومندوبي الصحة على العماالت 
مناقشة  تهدف  التي  والعمال،  الوالة  السادة  رئاسة  تحت  واألقاليم 
معمقة ودقيقة ملحتوى الخطط اإلقليمية املعدة من أجل املصادقة 

عليها نهائيا على جميع املستويات.

وبصفة عامة ونحن على بعد أسابيع قليلة من انطالق العملية، 
فإن الخطط النهائية للعملية قد أشرفت على نهايتها، فتم إطالق عملية 
االقتناء قصد إيصال املوارد الالزمة إلى األقاليم والعماالت قبل انطالق 
العملية، مع التحضير لحصص تكوين الفرق امليدانية، وعلى املستوى 
الترابي تم حاليا تهيئة محطات التلقيح واملقدرة في 2880 محطة مع 

إعداد لوائح فرق التلقيح في انتظار وصول باقي املوارد.

من  مجموعة  اعتماد  في  بالدنا  تجربة  من  االستفادة  ستتم  كما 

التلقيحات في إطار البرنامج الوطني للتمنيع والذي ساهم في القضاء على 
مجموعة من األمراض املعدية والفتاكة، سيما في صفوف فئة األطفال 
يتزايد  الذين  املواطنين  العملية  الستينات، ستغطي هذه  بداية  منذ 
أعمارهم عن 18 سنة حسب الجدول اللقاحي في حقنتين، مع إعطاء 
األولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط األمامية، وخاصة رجال 
الصحة والسلطات العمومية وقوات األمن والعاملين بقطاع التربية 
قبل  للفيروس  الهشة  والفئات  املسنين  األشخاص  وكذا  الوطنية، 
توسيع نطاقه على باقي الساكنة، وذلك بهدف حماية الصحة العامة 
وتقليل التأثير االجتماعي واالقتصادي لفيروس كورونا املستجد، عن 
طريق تقليل الوفيات من خالل ضمان نسبة تغطية ال تقل عن 80% 
الولوجية  إطار دعم  في  آمن وفعال، وذلك  بلقاح  املغرب  من سكان 
للقاح، حيث سيتم إنشاء محطة اللقاح في احترام إجراءات التباعد، 

وذلك من خالل تفعيل أنشطة التلقيح عبر طريقتين:

الوضع الثابت، انتقال السكان إلى محطة التلقيح؛

والوضع املتحرك، انتقال فرق التلقيح امللحقة باملحطة وفق برنامج 
اإلدارات  املصانع،  كاملستشفيات،  املتنقلة  النقط  إلى  مسبقا  محدد 

العمومية، األحياء الجامعية والسجون وغيرها.

تعرفها  التي  اإلكراهات  من  العديد  رغم  كذلك  الوزارة  وتعمل 
املنظومة الصحية ببالدنا، إضافة إلى إعداد البنيات والتجهيزات على 
ضمان توفر األدوية واملستلزمات الطبية باملؤسسة الصحية عبر العديد 
من االقتناءات التي تدخل في إطار البرنامج الوطني للرصد والتصدي 
ووسائل  العالجي  البروتوكول  أدوية  اقتناء  ومنها  كورونا،  لفيروس 
الوقاية الفردية كالكمامات، والنظارات الوقائية أو أي معدات أخرى 

مصممة لحماية مهنيي قطاع الصحة.

املحور الثالث: والذي يتعلق بتدابير التتبع ومراقبة التكفل بمر�سى 
كوفيد 19 باملصحات الخاصة ومراقبة بيع أجهزة التنفس االصطناعي، 
أمام الجدل القائم بشأن استمرار تسجيل حاالت لتجاوز التعريفات 
الخاصة بالخدمات الطبية املقدمة ملر�سى كوفيد 19 والتي تم رصدها 
ببعض املصحات الخاصة، كان البد من تدخل الوزارة إليجاد حلول 
معقولة ملحاصرة هذه الظاهرة بمشاركة كل املعنيين، من الضروري 
وعلى  املرجعية  والتعريفات  البروتوكول  احترام  ضرورة  على  التأكيد 
التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل 
كذلك في نفس الوقت وفي إطار الضوابط القانونية املعمول بها إليجاد 
الحلول لتجاوز بعض اإلكراهات التي تواجهها كذلك املصحات الخاصة 

املرتبطة بتحملها تكاليف التكفل بمر�سى كوفيد 19.

تم في هذا اإلطار عقد اجتماعات متتالية لبحث الوضع وتحديد 
التدابير الكفيلة باحترام لبروتوكوالت والتعريفات املرجعية والتصدي 
الحازم لكل التجاوزات التي يتم رصدها، آخر هذه االجتماعات انعقد 
باملقر املركزي للوزارة يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري بحضور رئيس 
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الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء واملدير العام للوكالة الوطنية للتأمين 
واملفتش العام لوزارة الصحة ومديري مديريات التنظيم واملنازعات 
بوزارة الصحة، وذلك من أجل مواصلة التنسيق بخصوص اإلجراءات 

والقرارات الواجب اتخاذها.

خالل  من  التجاوزات  بعض  على  للوقوف  مناسبة  كان  اللقاء 
العروض املقدمة، سواء من طرف السيد املفتش العام لوزارة الصحة 
املنوط به إجراءات املراقبة والقيام بمهام التفتيش اإلداري للمؤسسة 
الصحية، أو السيد املدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي الذي 
التأمين  ميدان  في  والتحكيم  والضبط  والتقييم  التتبع  بمهمة  تطلع 
الوطني  الصندوق  طرف  من  املدبر  املرض  عن  األسا�سي  اإلجباري 
للضمان االجتماعي والصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي، 
باإلضافة إلى مداخلة للسيد رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء، 
الهيئة املسؤول عن تمثيل مهنة الطب لدى اإلدارة في احترام تام ملزاولة 

املهنة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

قرارات مهمة خلص إليها هذا االجتماع:

بمر�سى  التكفل  ومراقبة  بتتبع  خاصة  مركزية  لجنة  -إحداث 
كوفيدـ19؛

-إحداث لجنة جهوية مكونة من املفتشين والجهويين التابعين لوزارة 
املواطنات  إدالء  عبر ضرورة  الوقائع  ثبوتية  اعتماد  وكذلك  الصحة 
املواطنين املتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى املفتشية العامة 
أو املفشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية 
للتأمين الصحي بالنسبة ملؤمني نظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن 

املرض.

أما فيما يتعلق بأجهزة التنفس اإلصطناعي، فقد تم التوضيحات 
على  الجائحة  خلفتها  التي  السلبية  اإلقتصادية  لآلثار  تبعا  التالية، 
التنفس  أجهزة  أثمنة  عرفت  الدولي  واملستوى  الوطني  املستوى 
لكثرة  نظرا  والدولية،  الوطنية  األسواق  في  كبيرا  ارتفاعا  اإلصطناعي 
الطلب عليها وتوقف سلسلة إنتاجها على املستوى الدولي مما تتسبب 
في ندرتها في األسواق وهي عوامل أدت إلى انفجار أثمنتها، ولكن رغم هذه 
الظروف فوزارة الصحة اقتنت هذه األجهزة بطريقة استباقية، سواء 
من الخارج أو عن طريق الشركات الوطنية بأسعار جد مهمة ومناسبة 

وأحيانا بأقل تكلفة من أثمنة السوق في ظروف بعيدا عن الجائحة.

وفي األخير البد من التأكيد على أن مواجهه هذه األزمة الغير مسبوقة 
تتطلب تعبئة وطنية شاملة وتضافر جهود الجميع لرفع تحدياتها مع 
عدم اإلستكانة والترخي في انتظار الشروع في حمالت التلقيح املرتقبة 
للخروج ببالدنا من نفق الخطر الذي يشكله انتشار متزايد ومتسارع 
للفيروس، إن ثقتنا كبيرة بمنن هللا علينا وفي حكمة ملكنا حفظه هللا 
وفي انخراط الجميع إلنجاح هذه املحطة بكل جدية وبكل مسؤولية 

وطنية، وهللا ولي التوفيق والسالم عليكم ورحمة هللا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير، نمر إلى املناقشة وأعطي الكلمة لفريق العدالة 
والتنمية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد عبد عيلطلف اشلد:

بسم هلل عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

في إطار مناقشتنا للموضوع املرتبط باإلجراءات املتخذة ملواجهة 
عاليا  نثمن  والتنمية  العدالة  فريق  في  فإننا  ببالدنا،  الوبائي  التطور 
صاحب  بقيادة  الحكومة  إتخذتها  التي  واإلجراءات  التدابير  مختلف 
وضع  حين  إلى  ظهورها  بداية  منذ  كورونا  جائحة  ملواجهة  الجاللة 

إستراتيجية التلقيح.

وباملناسبة، فإننا نتوجه بكل الشكر والتقدير واإلحترام ملختلف األطر 
الصحية املرابطة في الصفوف األمامية ملواجهة هذا الوباء القاتل، كما 
نطالب بالتعجيل بتسوية وضعيتهم املادية بما فيها منحة كوفيد، السيد 
الوزير ماذا تنتظرون؟ يجب التعجيل بهذه املنحة، خصوصا وأن األطر 
الصحية سنة وهي كتشتاغل بدون عطلة وال مبرر لهاد التباطؤ، والبد 
كذلك من تفعيل الرقم اإلستداللي 509 بالنسبة لألطباء واإلستجابة 

للملف املطلبي للممرضين واإلداريين والتقنيين وباقي أطر الصحة.

السيد الوزير أنه مع تف�سي الجارحة في موجتها الحالية أصبحت 
منظومتنا الصحية متهالكة على حد تعبيركم في اللجنة وعاجزة عن 
إستعاب املر�سى، حيث فاق عدد املصابين والوفيات كل التوقعات 
خصوصا في بعض الجهات واملدن كالدار البيضاء، األمر الذي أصبح 
يستدعي منكم وضع خطة استعجالية إلنقاد منظومتنا الصحية التي 
أصبحت تعاني من مجموعة من املشاكل واإلختالالت، سوء الحكامة 
بغياب املراقبة والتتبع وغياب التقييم وعدم ربط املسؤولية باملحاسبة، 
قلة املوارد البشرية وعدم اعتماد العدالة املجالية في توزيعها، املواطنون 
اليوم السيد الوزير يعانون، هناك جماعات بدون طبيب جماعة تنغير 
كلميم  بإقليم  تغجيجت  ،جماعة  طبيب  بدون  إفني  سيدي  بإقليم 
بمختلف  بنيات اإلستقالل  في  بدون طبيب، ضعف  ألف نسمة   18
سرير،  على  الحصول  في  يجد صعوبة  املواطن  اليوم  املستشفيات، 
خصاص كبير في التجهيزات الطبية املرتبطة بأقسام اإلنعاش والعناية 
املركزة، نقص األكسيجين السيد الوزيرمعناه اختناق، معناه املوت، 
املعاناة اليومية للمواطنين في الحصول على دواء كوفيد باملستشفيات 
و بالصيدليات، قلة التحاليل االختبارية PCR بمختلف املستشفيات 
90 مقابل  اإلقليمية، إقليم النواصر الحصة اليومية املخصصة له 
500 ألف نسمة، غياب إستراتيجية ملواكبة املر�سى الذين يعانون من 
األمراض املزمنة مما يجعل حياتهم معرضة للخطر، أصبحت الوفيات 

في صفوفهم ال تقل عن وفيات كورونا.
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السيد الوزير، بالنسبة للقطاع الخاص بقدر ما نشجعه نطالب 
منكم السيد الوزير باتخاذ اإلجراءات اإلستعجالية لوضع حد لبعض 
التجاوزات التي أصبحت ال تطاق، األسر املغربية تطالبكم بحمايتها من 
جشع بعض أصحاب املصحات الخاصة، هناك ابتزاز املر�سى بتقديم 
تسبيقات خيالية، تف�سي ظاهرة NOIR وكأننا أصبحنا أمام مضاربات 
عقارية، طلب شيكات ضمان في غير إسم املريض، وكل هذه املمارسات 

تمس بالتماسك اإلجتماعي ببالدنا، ويجب عليكم وضع حد لها.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب، أعطي الكلمة ألحد النواب عن فريق األصالة 
واملعاصرة.

عينرئبة عيسلدة فرطمة عيطو�سي:

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلد عيوزير عملحت7م،

عيسردة وعيسلدعت عينوعب عملحت7مون،

امللكية  باملبادرة  استبشروا خيرا  املغاربة  استبشر  اللي  الوقت  في 
للرفع  كورونا  جائحة  تدبير  صندوق  بإنشاء  والحكيمة  اإلستباقية 
من قدرات املنظومة الصحية ما تفاعلش القطاع مع املبادرة امللكية 
بالجدية واملسؤولية الالزمين، حيث نسجل بكل أسف طريقة تسيير 
القطاع ووضعية تقديم الخدمات الصحية التي ال زالت في مستويات 

متدنية جدا بالنظر إلى متطلبات مواجهة الجائحة وتداعياتها.

السيد الوزير، مداخلتكم تبعث على التفاؤل وكتقول العام زين، 
ولكن فيروس كورونا فضح الواقع املزري للقطاع، واقع ناطق كيفرض 
عليكم اليوم تحمل كامل مسؤولية حول رداءة العرض الصحي، صحيح 
كيفما قلتوا دابا فيروس كورونا ال يعترف بقوة املنظومة الصحية، 
لكنه السيد الوزير يعترف ويخاف من املسؤولية والجدية والحكامة 
والوطنية العالية في التصدي للجائحة اللي ما كتبناش داخل القطاع 
ديالكم السيد الوزير. فأول خروج إعالمي لكم بعد التعيين السيد 
الوزير قلتوا أنا جيت باش نخدم ما�سي ندير السياسة، واليوم العمل 
السيا�سي الجاد ديال املعارضة اليوم في فريق األصالة واملعاصرة نسائل 
للمواطنين حيث  العمل ظاهرة  هاد  نتيجة  كوزير، ولألسف  عملكم 
نسجل منسوب عالي من القلق حول خطورة الوضع الصحي فقط 600 
العام والخاص، أقساما  القطاع  بين  إنعاش وتخدير موزعين  طبيب 
االكتظاظ  استمرار  تسجيل  مع  إستشفائيا  امتالء  عرفت  اإلنعاش 
لبعض األقسام، وتواصل عدم ر�سى، بل تدمر املر�سى من تدني جودة 
الخدمات وغياب األدوية، بل إن تأخر الوزارة في اقتناء أو إنتاج التحاليل 
املخبرية وعرقلت جهود بعض املختبرات الوطنية، السيد الوزير التي 
أعدت تحاليل بتكلفة زهيدة ومنح االمتياز إلحدى املؤسسات الخارجية 
وبعض املوردين املحظوظين، هو ما حال دون توسيع االستفادة من 

التحاليل والعجز عن تشخيص عدد كبير من املواطنين.

السيد الوزير، احتكار شركات معينة الستيراد املستلزمات الطبية 
جريمة خاص يتفتح فيها تحقيق أو بحث قضائي، حيث بسبب املضاربات 
واالحتكار تعطات األسبقية للمنتجات التجميلية جعل مجموعة من 
املستلزمات الطبية الضرورية واملستعملة في معالجة وباء كوفيد تعرف 
ارتفع   le constateur d›oxygène نذكروكم ب  نقصا حادا، خصنا 
الثمن ديالو من 7000 درهم ل 32 ألف درهم،l›oxymètre 200 درهم ل 
1200 هذا ال لقاوه املواطنين اللي تجبروا على املعالجة في املنازل ديالهم، 
عيب وعار السيد الوزير القفازات ما لقاوهاش اليوم في الصيدليات مع 
العلم أن عديد من مهنيي القطاع نبهو مرارا إلى البيروقراطية اإلدارية 

والتالعب في ملفات االستيراد في قسم الصيدلة بالوزارة.

تحملوا  وخصكم  معينة  شركات  كتحميو  راكم  الوزير،  السيد 
مسؤوليتكم، واآلن املفروض عليكم أنكم بكل جرأة وبكل شجاعة أنكم 
تقدموا استقالتكم السيد الوزير وما يترتب عنها من آثار قانونية بعد 
ذلك، هاد الجريمة ما يمكنش الدوز هباء منثورا، لقاحات االنفلوزنا 
املوسمية السيد الوزير هاد العام ارتفعت من 70 درهما ل 125 زائد 
الوصفة ديال الطبيب ل 200 درهم وال الثمن ديالها 325 درهم، ما 
نساوش كذلك السيد الوزير األكسيجين والنفاذ ديالو في املستشفيات 

ديال إقليم الجديدة و6 الناس اللي راحو هباء..

عيسلد ائيس علجلسة:

الدستوري،  التجمع  لفريق  الكلمة  النائبة، أعطي  السيدة  شكرا 
تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد توفلق كملل ائيس فريق عيتجما عيدستواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة،

عيسلد عيوزير،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

السيد الوزير، املغاربة اليوم واألسرة الطبية ديال الوزارة ديالكم 
فقدوا جندي من جنود الصفوف األمامية الدكتور بعيد رحمه هللا اللي 
كان خير مثال ديال الرجل الكفؤ في الوزارة ديالكم السيد الوزير والوفاة 
ديال الدكتور بعيد رحمه هللا والوفاة تاع الدكاترة اآلخرين واملمرضين 
اآلخرين هو خير دليل على التفاني ديال األطر ديال الوزارة ديالكم في 
العمل ديالهم، لكن مع كامل األسف السيد الوزير احنا ما غنتكلموش 
على القطاع العمومي ألن كنعرفو الظروف اللي كيعيشو فيها والظروف 
اللي كيشتغلو فيها، غنتكلم معاك على القطاع الخاص السيد الوزير، 
القطاع الخاص اللي اليوم كينهب الجيوب ديال املغاربة، تكلمنا عليه 
بكثير داخل املناقشة في إطار مناقشة القانون املالي وتم اجتماع ديالكم 
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مع القطاع الخاص من املصحات السيد الوزير مع كامل األسف اللي 
البعض فيهم كتنعدم فيهم الثقافة ديال االنتماء إلى الوطن، اليوم واللي 
عشنا املرحلة ديال le.confinement السيد الوزير كنشوفو العديد من 
القطاعات االقتصادية اللي طلبنا منهم يسدوا املحالت ديالهم، واش 
ما كتشوفوش معنا اليوم أننا احنا في حرب مع هذا الوباء؟ واش ما 
 la réquisition كتشوفوش بأن اليوم أنها وصلت الوقت أننا خاص

اليوم  املغاربة؟،  على  ينصبوا  يبقاو  ما  عوض  الخاصة،  للمصحات 

السيد الوزير بغيناكم تجاوبونا على واحد النقطة أساسية اليوم النام 

L›ANAM حددات واحد التعرفة، املصحات الخصوصية ما كتعترفش 

بهاد التعرفة، إذن شكون اللي خاطئ واش النام l›ANAM أو التعرفة 

ديال القطاع الخصو�سي؟ ألنكم خصكم تاخذوا حل، ال يعقل اليوم أن 

ما تطحتش رجليك السيد الوزير، وهللا وخى تكون فيك املوت وانتوما 
راك طبيب السيد الوزير وكتعرف أشنا هي اإلنسان ملي كيجي في حالة 

املليون،   6 ديال  ما حطتيش شيك  إيال  ما تحط رجليك  موت وهللا 

وهاد ال�سي راه قلناه وعاودنا قلناه وتكلمت عليه الصحافة وتكلم عليه 

اللوبي ما قاد عليه حد؟  العديد، ولكن مع كامل األسف واش هاد 

اليوم خصنا نوضعو حد، األمل ديال املغاربة اللي بقى عندهم اليوم 

من بعد هللا سبحانه وتعالى هو اللقاح السيد الوزير، مع كامل األسف 

هاد اللقاح حتى هو كنشوفوا واحد بعض الناس كيخرجوا كيستغلوا 

الفضاء األزرق وكيبداو يشوشروا على الفعالية ديال هاد اللقاح، ولكن 

كنشوفوا الغياب التام ديال التوصل ديال الوزارة ديالكم، بغيناكم 

السيد الوزير تخرجوا تواصلوا مع املغاربة، بغيناكم تطمأنوا املغاربة 
راه ما يمكنش نستمروا فهاد الحال، ألن الحالة الوبائية اللي وصلنا لها 

اليوم راه حالة كارثية ما بغيناش هاد الناس اليوم، أنا راه ما كنتكلمش 

على داك اللي لباس عليه وغادي يم�سي يخلص املصحة الخاصة، أنا راه 

كنتكلم على داك اللي كيبيع طموبيلتو، داك اللي كيم�سي اوالدو يتسلفوا 

من األبناك باش يجيوا يخلصواعلى باهم وال خوهم وال على ختهم باش 

ها العار يخرج لهم صحيح، دابا مع كامل األسف راه ولينا كنشوفوا 

العدد ديال الوفيات اللي والو كيخرجوا عدد كثير، إذن بغيناكم تحركوا 

السيد الوزير في هاد le sens، وبغينا النقطة اللي ذكرها الزميل ديالي 

ديال فريق العدالة والتنمية أنكم تكافيوا الناس ديالكم، راكم كنتوا 

إطار ديال الوزارة ديالكم وشتوا الظروف اللي كيعيشوا فيها وشتوا 

اليوم كنا كنتسناوا وباقيين  املعاناة ديال الطبيب وديال املمرضين، 

كنتسناوا املكافأة ديالهم وماشفناهاش السيد الوزير، وشكرا لكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة ألحد النواب عن الفريق 
اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة، ال�سي 

عبد هللا أ ال�سي عبد هللا، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة افلعة عملنصواي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلد عيوزير،

كما ال يخفى على الجميع بأن هادي ما�سي أول مرة كنطرحوا هاد 
وتركيز  كبير  بإمعان  تصنت  أنا  لذلك  ديالكم،  الوزارة  على  السؤال 
للجواب ديالكم والعرض ديالكم السيد الوزير معتقدة بأنه غيعكس 
الواقع ديال املغاربة الدراوش اللي تصابوا بفيروس كورونا، لكن من 
وهاد  العروض  هاد  لكم  كيكتبوا  اللي  الناس  بأن  الواضح  املؤسف 
األجوبة ما عارفينش شنو طاري في الواقع ديال الناس اللي كيعانيوا، 
جدا  مقلقة  والوضعية  كبير  ارتفاع  في  الوفايات  عدد  الوزير  السيد 
وأنتوما كتقولوا بأن نسبة امللء ديال األسرة واصل %36 في حين بأن 
الجواب اللي كيتلقاه املواطن هي pas de place ما كاينش البالصة، و 
كيكون داك السيد اللي تصاب بكورونا فايتة %50 ديال نسبة اإلصابة 
الوزي، سير  السيد  املغاربة  به  البروتوكول دوختوا  الفيروس،  ديال 
دير test rapide جلس 3 أيام عاوتاني سيد دير PSR اللي ولى امتياز 
وجلس 5 ايام حتى كيكون الي عطى هللا عطاه، واللي تطلى تطالى واللي 
قرب يموت يموت واللي مات مات، املصحات الخاصة السيد الوزير، 
املصحات الخاصة كان خصها تكون شريك فعلي في هاد األزمة وتبين 
 cahier على روح املواطنة ديالها، في حين أن اإلهمال ديالكم وعدم تتبع
سهلة  فريسة  يكون  اليوم  املغربي  املواطن  خلى  ديالكم   de charge
ليلها، وأنها تراكم الثروات واألموال، آالت التنفس غائبة من األسواق 
وتضاعف الثمن ديالها إلى 5 مرات ولن أذكر بحادثة طنجة ديال سبيطار 
محمد الخامس وهاديك اللي ما سجلتوا فيها حتى موقف، السيد الوزير 
راه املغاربة راه ما كيعانيوش اليوم ما عندناش غير كورونا، تم إفراغ 
جميع املستوصفات واملستشفيات ديال املدن الصغرى بما فيها مدينة 
تارجيست، بني عمار، ايفاكن، من األطر وما يسري على هاد املثال اللي 
كنعطي يسري على املغرب كله، من األطر واألطباء وديتوهم باش يقابلوا 
كورونا، لألسف والو نساء تيموتوا لينا بالولدة، والو الناس نتاع القلب، 
نتاع الدياليز، نتاع األمراض األخرى على أساس اليوم أن عندنا غير 
كورونا وما عندناش أمراض أخرى، سيدي يا وزير حكومة الكفاءات، 
إن هم الطبيب هو القضاء وعلى املرض وليس على املريض، املرجو أن 

تفهموا هذه الرسالة جيدا، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائبة املحترمة، أعطي الكلمة ألحد النواب عن الفريق 
الحركي السيدة النائبة املحترمة تفضلوا.

عينرئبة عيسلدة يللى أحكلم:

شكرع عيسلد عيرئيس،
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السيد الوزير،

تبذلها األطر  التي  باملجهودات  الحركي  الفريق  في  ننوه  البداية  في 
الطبية والتمريضية واإلدارية في مواجهة الوباء، ونغتنم الفرصة كذلك 
لنترحم على شهداء الواجب الذين وافتهم املنية أثناء تأدية واجبهم املنهي 

جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

البد السيد الوزير أن نسجل مرة أخرى ضعف تواصل وزارتكم وهي 
عدوا مع األسف طالت كذلك املديريات اإلقليمية والجهوية، أن نسجل 
العالجي  للبروتوكول  األدوية املخصصة  في  الحاد  النقص  مرة أخرى 
خاصة فيتامين C و Le zinc في الصيدليات، أن نسجل مرة أخرى عدم 
اعتماد حكامة عدالة في توزيع املوارد البشرية واألطر الصحية وأذكر 
على سبيل املثال وليس الحصر املستشفى الحسني للناظور الذي ال 
يتوفر على أطباء اختصاصيين في الجهاز الهضمي، ونسجل مع األسف 
إصدار وزارتكم لقرار تنقيل مجموعة من األطباء يحتاجهم املستشفى 

ويتم تنقيلهم إلى مدن قريبة للمركز.

السيد الوزير ال أحد ينكر اآلن أن الوباء تف�سى بشكل مهول وتجاوز 
توقعات وزارتكم التي حددت في وقت سابق على األق�سى 10 آالف 
مصاب بكوفيدـ 19، واآلن نتكلم على ما يقارب 325 ألف، هذا التف�سي 
مع األسف عرى على واقع منظومتنا الصحية، وال ألومكم السيد الوزير 
بل أتساءل اشنو كانوا كيديروا الوزراء قبل، أين البنيات التحتية؟ أين 
املوارد البشرية الطبية والتمريضية؟ أين هي األدوية؟ وزارة الصحة 
مؤخرا قدمت اإلستقالة ديالها من مسؤولية عالج مر�سى كوفيد 19 

والحتهم للمصحات الخصوصية اللي مكايحنوش في املغاربة.

اما بالنسبة للقاح فعندنا واحد تخوف كبير خصوصا وأن وزارتكم 
لم تدبر بشكل مقبول عملية اللقاء املوسمي، ولم توفر الكمية الكافية 
لهذا اللقاح، خصصتم فقط 5 جرعات لكل صيدلية وهو ما نعتبره 

مهزلة وتهديدا لصحة وسالمة املغاربة.

السيد الوزير نطالبكم بإنجاح عملية اللقاح ضد كوفيد 19 ألن 
ضمن  املغاربة  يكونوا  باش  شخ�سي  بشكل  حرص  الجاللة  صاحب 
االوائل في العالم اللي يستافدوا منو، تكلمتم عن اإلستراتيجية الوطنية 
للتلقيح ولكن بقاوا مجموعة ديال التساؤالت اللي هي عالقة وبغينا 
أن  خصوصا  التلقيح؟  عملية  ستبدأ  متى  نعرف  أن  نريد  نعرفوها، 
2 سيمانات هادي، كم ستستغرق العملية؟  التلقيح  اإلمارات بدات 
كيفاش غادي يتوزع اللقاح؟ الثمن ديالو؟ من سيستفيد منه باملجان؟ 
ما هي نسبة نجاح اللقاح؟ وأخيرا السيد الوزير نجاح هاد العملية هادي 

كيطلب إعتماد نظام فعال للتواصل، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

اإلشتراكي،  للفريق  الكلمة  أعطي  املحترمة،  النائب  السيد  شكرا 
تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة حنرن احرب:

السيد الوزير، بداية عيانة فيا الرواح، اسمحو ليا.

السيد الوزير، أنا أتساءل لو كان لديكم فريقا نيابيا أو مجموعة 
نيابية تدافع عنكم وتدافع عن قدومكم على رأس هاته الوزارة وأنتم 
صاحب مسار طويل في العمل امليداني بمدينة فاس وغيرها، أتساءل 
هل كنت ستتعرض لكل هذا الوابل من االنتقادات، وهنا سأقول بكل 
وضوح وبكل شفافية نحن في الفريق االشتراكي مع الواقعية في التعامل 
مع قضايا الصحة، ال للمزايدات كل التقدير لكل األطر الوطنية العاملة 
اإلدارية الصحية الطبية العاملة في القطاع العام، كل التقدير لهاد 
الجنود الواقفين باش يعالجو املغاربة باش يأديو رسالتهم وواجبهم وباش 
يكونو في املوعد فهاد األزمة اللي تنجتازوها كاملين، صحيح السيد الوزير 
العالم كلو فشل باش يواجه هاد الجائحة وما كيناش منظومة صحية 
قوية، واحنا واحدين من هاد البلدان، وصحيح السيد الوزير، أننا لقينا 
في أكتافنا ولقاو املغاربة في أكتفهم هاد األطباء وهاد املمرضين وهاد األطر 
الصحية واألطر اإلدارية اللي كاينة في املستشفيات العمومية، ولكننا 
خجلون خجلون جدا من ممارسات مصحات القطاع الخاص وخجلون 
أيضا من خالصات اجتماعكم معهم، مصحات القطاع الخاص لم تكن 
أبدا في املوعد مع املغاربة في هاته الجائحة، مصحات القطاع الخاص 
الجشع بعنوان بارز ما بين 6 داملليون 12 مليون هاد ال�سي خطير جدا 

باش نطلبوه لكل مريض مشا عندهم والجأ لهم للتطبيب.

السيد الوزير، واحنا تنسائلوكم تنطلبو منكم على أنكم تشوفو من 
حال املستشفى اإلقليمي في تارودانت ما عندهومش طبيب اإلنعاش 
األطباء  هاد  عندهاش  ما  كثيرة  مدن  كلميم،  الحسيمة،  تارودانت، 
كيفاش يمكن لينا نساعدوهم وباش نختمو السيد الوزير عندنا حاجة 
وحدة اللي بغينا نقولو لكم تواصلو تواصلو تواصلوألن اإلشاعة باتت 

تنشر على لسان قادة األحزاب.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة، وسأعطي الكلمة للمجموعة النيابية للتقدم 
واالشتراكية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

عينرئب عيسلد اشلد حمو 1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيد الوزير، في البداية بغينا غير نعرفو واش انت وزير في حكومة 
سعد الدين العثماني وال في �سي حكومة أخرى؟ ما بقيناش فاهمين، 
واحنا في التقدم واالشتراكية حزب التقدم واالشتراكية باش ما نكونوش 
عدميين البد من اإلشادة بالعمل اللي قمتو به والعمل اللي قامت به 
األطر الصحية والبد باش نوجهو لهم تحية تقدير واحترام لكل األطر 
الصحية وبعض القطاعات الوزارية كذلك كالداخلية، وزارة الصناعة 
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والتجارة على املجهود اللي قامو بها من أجل التصدي لهاد الجائحة، لكن 
في نفس الوقت أريد أن أشارككم، السيد الوزير، معاناة ديال املواطنين 
املواطنات وخصوصا فهاد املرحلة الثالثة اللي كتعرفها الجائحة ألن 
ارتفع عدد ديال الوفيات وارتفع عدد ديال اإلصابات وهذا راجع لبزاف 
ديال األمور ما�سي يعني غير في التدبير فقط، اليوم هاد الفيروس وال 
كيفتك باألرواح ديال املواطنين بشكل كبير وهذا راجع باألساس أكثر 
من %80 من املستشفيات اإلقليمية ما فيهمش اإلنعاش وما فيهمش 
العناية املركزة وخاصة أننا عشت أنا مؤخرا في إقليم بوملان هاد األيام 
بمستشفى املسيرة الخضراء بميسور يوميا هناك وفيات النعدام قسم 
ديال اإلنعاش، وكذلك رفض املستشفى الجهوي والجامعي استقبال 
ديال املصابين تحت ذريعة أن ما كاينش يعني مكان فارغ في اإلنعاش 

وكذلك كنحملو

احنا  الصحة  لوزارة  ما�سي  اليوم  املسؤولية  كنحملوا  وكذلك 
كنحملوها للحكومة، عالش ما عطاتش الفلوس منذ بداية الجائحة 
لوزارة باش تجهز هاد املستشفيات بقسم اإلنعاش؟ عالش اليوم فين 
مشات فلوس ديال املغاربة اللي ساهم بكوفيد؟ كيفاش اليوم مازال 
الصرف  ديال  يعني   les détailes ما عارفينش  املغاربة  اليوم  لحدود 
هاد الفلوس؟ اليوم املساكين كيبقى في املستشفى حتى كيموت واللي 
لباس عليه كيم�سي للمصحات الخاصة، كيم�سي يمصو لو الدم ديالو 
هاد التجار ديال األزمات والتجار ديال األمراض األمراض ديال املواطنين 
اليوم الفاتورة كتوصل لكثر من 16 للمليون، اليوم كنصيفطوا السيد 
الوزير مفتش مع املريض باش تعرف اشنوهما املعاناة ديال املواطن مع 

املصحات الخاصة.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، بعد ما ستمعنا لجميع التدخالت ديال 
الفرق كنعطيو للسيد الوزير رد فيما.. غير هو اإلخوان قبل ما نعطي 
الكلمة للسيد الوزير في التدخالت ديالكم كانت عدة تساؤالت تبقى 
للسيد الوزير دقيقة غادي نطلب منكم نعطيوه لإلجابة عن التساؤالت، 

تفضلو السيد الوزير.

عيسلد خريد آيت عيطريب، وزير عيصحة:

شكرع عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

أنا تصنت بإمعان لإلنتقادات واملالحظات اللي درتوا للقطاع ديال 
الصحة رغم أنه إرث قبل ما يجي هاد الوزير التيقنوقراطي التقني اللي جا 
باش يجيب بعض التعديالت، فربما أنا كنقول خصكم تشوفوا النصف 
اإلكراهات  رغم  الفارغ  دالكأس  النصف  ما�سي  العامر  الكأس  ديال 
و رغم النواقص، الجائحة اليوم في املغرب املغرب قدر بهاد املنظومة 
اللي كتشجيعوا األطر ديالها في األول ومن بعد كتقولوا voila النواقص 

شكون كيديرها األشباح راه هاد األطر الصحية هي اللي خدامة في هاد 
املنظومة هادي، وهي اللي واجهات وهي اللي حصالت على هاد املؤشرات 
للنسبة اإلماة قلبوا على �سي دولة في العالم عندها النسبة الوبائية 
فحال املغرب رغم اإلكراهات اللي كنعيشوا، كنقولوا بأن كاين نواقص 
في األسرة ديال اإلنعاش حقيقة ولكن كاين تبينات في بعض املدن، 
اإلنعاش في الدار البيضاء كان 453 سرير اليوم وصلنا على 1717 لسرير 
و300 غادي توجد غدا فيla foire إذن هادو ما�سي إجراءات منين كيجي 
داك �سي راه تدابير هادي ولكن النواقص ديال املوارد البشرية منين 
بغتي نجيبوهم؟ إذن هاد �سي واش هو اللي كيعلل هاد اإلنتقادات كلها 
الكبيرة ال السيد الوزير راه ما دار حتى �سي حاجة، سمحوا ليا أنا كنقول 
بأنه و كانحسم بأن اليوم التدبير دالجائحة كان موفق وكانت استباقية 
واملغرب غيتموقع باش ياخذ اللقاح وغياخذوا في الوقت ديالو املحدد 
وغاتستافدوا وغانديروه في مدة وجيزة وغنخرجوا من األزمة إن شاء 
هللا، ولكن خص تضافروا معنا الجهود وتنخارطوا معنا، متافق معاكم 
أن املصحات الخاصة وقعوا تجاوزات، ما�سي اجتماع باش كنحميوهم 
وفيه  العام  القطاع  فيه  الجميع،  ديال  قطاع  الصحة  قطاع  بتاتا، 
القطاع الخاص، اليوم احنا مقبلين على واحد املراجعة جذرية للنظام 
اللي خاص كل �سي ينخرط فيها، القطاع الخاص والقطاع العام وما 
بينهما، فبالتالي ما يمكنش بوحدنا غنديروا ولكن احنا ضد التجاوزات 
La NAM كتدير تعريفة ديال  وكانعبروا وغدا كاين تعريفة مرجعية 
غدا  اللي  ولكن  كتعوض،  اللي   Remboursable لكتكون  بروتوكول 
وزير غيقدر يدير تعريفة مرجعية اللي تجاوزها غادي تقام عليه يقدر 
يم�سي حتى للنيابة العامة، احنا كنرفضوا رفضا باتا التجاوزات ولكن 
كاين واحد املسألة أن التكلفة والتكفل بالكوفيد مختلف على التكفل 
 la détresse respiratoire العادي ديال املر�سى العاديين اللي عندهم
كاين واحد التضررbien sûr متافقين وحدين كيخرجوا داروا مصائب 
الوطنية ديال  إنما الجمعية  وسميتوا قاصوا السمعة ديال اآلخرين 
املصحات الخاصة كتبرأ منهم واحنا هاد �سي راه خدامين في األجرأة ولكن 
أجرأة إدارية باش ما�سي غدا وبعدو غادي نم�سي عند الكلنيك غادي 
نسد لك la clinique انت اشنا هو هاد الثوابت ديالي وانا هما الدواعي 
واللي  قانونية  la clinique خصنا مسطرة  لي نسد داك  يمكن  باش 
متضررر يجي يشكي، كاينة النيابة العامة، كاين وزارة الصحة، لحد اآلن 
كنقول لكم ما عندي حتى �سي شكاية في املكتب، إذن كنبقاوا نشكيوا 
نشكيوا نشكيوا ولكن ما كاين حتى �سي حاجة عطيونا باش نخدموا، أنا 
كنقول بأن كاينة املسطرة وكاينة اللجن وغدا كاينة التعريفة الوطنية 
املرجعية وغادي تكون إجراءات ضد التجاوزات وحتى حد ما كتيقبل 

التجاوزت، ربما غادي نكتفي السيد الرئيس، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد الوزير على املساهمة ديالكم، نمر إلى القطاع املوالي 
قطاع التضامن والتنمية اإلجتماعية واملسواة واألسرة بسؤالين في إطار 
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وحدة املوضوع، أعطي الكلمة ألحد النواب عن فرق األغلبية فليتفضل 
مشكورا لطرح السؤال.

عينرئب عيسلد عبرس عيومغراي:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين،

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت عيسردة عينوعب عملحت7مون،

عيسلدة عيوزيرة عملحت7مة،

إذا كانت الحكومة قد سطرت عددا من السياسات والبرامج بهدف 
والفئات  والطفولة  األسرة  ودعم  اإلجتماعية  الرعاية  أنظمة  تقوية 
الهشة، فإن اإلحتياجات الجديدة التي أفرزتها جائحة كورونا تستدعي 

اإلجتماعية  الرعاية  مؤسسات  منظومة  وتطوير  إصالح  من  املزيد 

والنهوض بأوضاع جميع الفئات املستهدفة واإلرتقاء بها عبر تعزيز آليات 

والترابي،  املركزي  املستويين  على  واإلدماج  والرعاية  الحماية  وبرامج 

وانطالقا مما تقدم نسائلكم السيدة الوزيرة، عن اإلجراءات املتخذة 

لتنزيل  الجائحة  بداية  منذ  لها  التابعة  واملؤسسات  الوزارة  قبل  من 

السياسات والبرامج التي اعتمدتها الوزارة؟ وما هي إستراتيجية وزارتكم 

والرعاية واإلدماج ملختلف  الحماية  آليات وبرامج  لتعزيز  املستقبلية 

الفئات املستهدفة في أفق النموذج التنموي املرتقب؟

عيسلد ائيس علجلسة:

ومجموعة  لفرق  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 

املعارضة تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة ثرير عيصقلي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، كشفت جائحة كورونا عن الهشاشة اإلجتماعية 

وجزت  ببالدنا  املجتمع  من  واسعة  لشرائح  الخطيرة  واإلقتصادية 

بالكثيرين رجال ونساء في خندق البطالة والفقر ولحقت أضرارها املادية 

والنفسية كبار السن وذوي اإلحتياجات الخاصة واألطفال، ويفرض 

ذلك على الحكومة خطة مستعجلة ملواكبة األزمة ومساعدة الفئات 

بإسم  املحترمة  الوزيرة  السيدة  ونسائلكم  املتضررة،  اإلجتماعية 

املعارضة عن مقاربتكم لتقليص حجم األضرار اإلجتماعية الناتجة على 

الجائحة وما قمتم به لتوفير حماية إجتماعية لألسرة والنساء واألطفال 

وكبار السن وذوي اإلحتياجات الخاصة ومعالجت مظاهر الهشاشة التي 

عرت عليها األزمة الراهنة؟ وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، السيدة الوزيرة تفضلوا للجواب.

عيسلدة جمللة عملصلي، وزيرة عيتضرمن وعيتنملة عالجتمرعلة 
وعملسروعة وعألسرة:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم، علحمد هلل اب عيعرملين وعيصالة 
عيسالم على أشرف عملرسلين.

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

بموضوع  واهتمامكم  املهم  السؤال  بداية من على هذا  أشكركم 
بعض  من  فبالرغم  صعبة،  وضعية  في  هي  التي  والفئات  التضامن 
النواقص التي همت منظومة التضامن االجتماعي التي كشفت عنها 
األزمة الناتجة عن تداعيات كوفيد 19 التي عاشتها بالدنا مثل جميع 
بلدان العالم، فإن امتحان هذا الوباء أكد قوة وفعالية تلك املنظومة 
في مواجهة التداعيات االجتماعية، وهذا ما يسمح لنا اليوم أن نقول أن 

نعتبرها مغرب التضامن هو العنوان البارز لهذه املرحلة.

ووزارة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة انخرطت 
بفعالية في الديناميكية املجتمعية واملؤسساتية التي أطلقها صاحب 
الجاللة، امللك محمد السادس، حفظه هللا، وسهرت على يعني في إطار 
كذلك  تنزيل  على  وعملت  الحكيمة،  وتوجيهاته  االستباقية  مبادرته 
مختلف البرامج واملبادرات املرتبطة بالسياسات العمومية التي تسهر 
الوزارة على تنفيذها، وحماية كذلك لحقوق الفئات املستهدفة بهاته 
السياسات و بالتقائية تامة مع السياسة العمومية للحماية االجتماعية 
الوطني  املستوى  على  املتخذة  االحترازية  التدابير  ومع   2030-2020
ملواجهة الوضع االستثنائي املتعلق بتف�سي جائحة كوفيد 19 حرصت 
الوزارة على تعبئة كل مكوناتها وكل املؤسسات العمومية التي هي تحت 
وصايتها وجميع املوارد البشرية وتكييف مختلف برامجها مع الظرفية 
الجديدة، حيث أطلقنا بالتنسيق مع التعاون الوطني ووكالة التنمية 
متعددة  مبادرات  الفاعلين  من  مجموعة  مع  وبالتعاون  االجتماعية 
لحماية فئة عريضة من األشخاص في وضعية هشة، همت تنفيذ أزيد 

من 50 إجراء، ويمكن إجمال أبرز عناوين املقاربة املعتمدة في:

الوزارة مع ظروف الحجر  وضع خطة عمل ملالئمات عمل  .-
الصحي والقدرة على االستجابة لحاجيات املواطنين ومالءمة ظروف 

االشتغال؛

لوصاية  تابعة  عمومية  املؤسسات  الفاعلين  كافة  تعبئة  .-
الوزارة وغيرها من الفاعلين ومالءمة سلة الخدمات االجتماعية مع 
ظروف الجائحة من حيث النوع وطريقة العرض والتواصل املؤسساتي 
من خالل بث وإصدار بالغات إعالمية ووضع منصة خاصة بكوفيد 19 
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همت كل الفئات التي تشتغل معها الوزارة، أشخاص في وضعية إعاقة، 
املسنين، األطفال في وضعية صعبة، النساء كذلك في وضعية صعبة، 

وأهم املحاور التي تم االشتغال عليها:

تعزيز الخدمات االجتماعية لفائدة الفئات في وضعية هشة؛ .-

مواصلة تفعيل برامج الدعم االجتماعي؛ .-

دعم املبادرات املحلية وتعزيز سياسة القرب. .-

فيما يتعلق بتعزيز الخدمات االجتماعية لفائدة الفئات في وضعية 
هشة:

في وضعية صعبة، فتم تعزيز  النساء والفتيات  بالنسبة لحماية 
الخدمات األساسية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خالل تجهيز 
65 فضاء لإليواء، تتوفر فيه جميع الشروط والتنسيق مع الفاعلين 
املحليين لحماية النساء ضحايا العنف والتبليغ عنه؛ إضافة إلى تعزيز 
الفضاءات املتعددة الوظائف للنساء وتوسيع التغطية املجالية لهذه 
ملجموعة  األسري  اإلدماج  في  الكبير  املجهود  إلى  إضافة  الفضاءات، 
من النساء اللي كانوا في وضعية الشارع؛ التحسيس حول العنف ضد 

النساء من خالل حمالت رقمية.

الخطة  هذه  إطار  في  دائما  املبادرات  من  مجموعة  هناك  كذلك 
خاصا في مجال األطفال، ألن تحدثنا عن نساء يعني اللي هما في وضعية 
صعبة وكذلك بالنسبة لألطفال باعتبار أن األطفال هم مستقبل املغرب 
واالستثمار فيهم هو استثمار في الرأسمال البشري للمغرب مستقبال، 
فتم إطالق خطة عمل للوقاية وحماية األطفال في وضعية هشة من 
عدوى كوفيد 19 وذلك في بداية أبريل 2020 من خالل تعزيز خدمات 
القرب، من خالل دعم مبادرة الجمعيات العاملة في مجال األطفال اللي 
هما يعني معرضين أكثر لتداعيات الجائحة، دعم مؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية بالتوعية والتحسيس، ومواكبة األطفال اللي هما في وضعية 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية بفرق تقديم الدعم النف�سي، التمدرس 
النفسانيين  األخصائيين  من  فريق  طرف  من  مواكبتهم  بعد،  عن 

والكلينكيين. وتوفير وسائط موجهة، خاصة لألطفال.

رعاية األطفال في وضعية الشارع، وبالنسبة لهاد املستوى تم سحب 
تقريبا 986 طفل في وضعية الشارع إلى غاية 3 يوليوز 2020 لإلستفادة 
وفضاء  مركز   51 مؤسسة،   66 اإلجتماعية،  الرعاية  مؤسسات  من 

لإليواء املستعجل، وتم إدماج 224 طفل في وسطهم األسري.

في  جدا  مهم  مشروع  نعتبره  والذي  اإلجتماعي،  اإلسعاف  دعم 
مجال مواكبة األطفال في وضعية صعبة، وتم تقديم في إطار شراكة 
مع مؤسسة التعاون الوطني، مبلغ مالي 20 مليون درهم، تم تخصيصه 
هذه  أهمية  وتعلمون  االجتماعي،  لإلسعاف  جديدة  مراكز  لتأسيس 
املراكز في القرب وفي التدخل الفوري واملباشر لحماية األطفال اللي هما 
في وضعية الشارع. إذن قلت كذلك، دائما في إطار األطفال اللي هما في 

وضعية صعبة واللي كيحتاجوا تدخل مباشر وتدخل استباقي لحمايتهم.

من  مجموعة  اتخاذ  تم  إعاقة،  وضعية  في  لألشخاص  بالنسبة 
التدابير ومعلوم أن األشخاص في وضعية إعاقة هم من األشخاص 

األكثر عرضة لإلصابة بالكوفيد. وبالتالي:

تم إعداد موقع إلكتروني خاص بهذه الفئة، يعني تستعمل لغة 
التحسيسية  الوصالت  من  مجموعة  على  اإلشتغال  وتم  اإلشارة، 
الجائحة، وكذلك  وتأثيرات  بأضرار  بلغة اإلشارة  الفئة  لتعريف هذه 
الوباء؛ إطالق عملية »سالمة«، توفير حقيبة صحية لهاد الفئة؛ تطوير 
التكوين  التوقف عن  تم  املراكز  أن  يعني  بعد،  دامجة عن  خدمات 
واملراقبة واملواكبة يعني عن قرب، إلى اعتماد املواكبة عن بعد لألطفال 
الذين كانوا يستفيدون من خدمات مراكز الرعاية االجتماعية، طبعا 
وضع خاليا للتواصل واإلرشاد خاصة بهذه الفئة، وقد تم تسجيل أرقام 
مهمة جدا في مجال التواصل مع األشخاص في وضعية إعاقة اللي كانوا 

كيستافدو من هذه املراكز؛

مهم  كنعتبروه عمل  وهذا  اإلعاقة،  تسليم شهادة  رقمنة  كذلك 
جدا في تبسيط املساطر اإلدارية واللي بالدنا اليوم خدات فيه قرارات 
مهمة وشجاعة جدا، وبالتالي فابتداء من شهر يوليوز، كما أعلنا هنا في 
هذا املجلس املحترم، تم إطالق 26 مركز تجريبي إلعطاء شواهد يعني 
ما يحتاجوش األشخاص في وضعية إعاقة أنهم يتنقلو للمدن الكبرى، 
للرباط باش ياخذو هاد الشهادة. ولكن كيمكن لو ياخذها من املركز اللي 
هو فيه، 26 مركز، واليوم سيتم إعالن إضافة 20 مركز جديد، يقدمون 

هذه الخدمة لألشخاص في وضعية إعاقة.

دعم  زالت،  وال  الوزارة  فيها  اشتغلت  التي  املجاالت  من  طبعا 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية. فتم، بمعية مؤسسة التعاون الوطني، 
إصدار مذكرة ملختلف مؤسسات الرعاية اإلجتماعية من أجل تطبيق 
تدابير إحترازية، حماية للفئات املستهدفة من مختلف الفئات: مسنين، 
مؤسسة   145 مواكبة  تمت  وقد  صعبة،  وضعية  في  نساء  أطفال، 
للرعاية اإلجتماعية من أجل تحسين ظروف التكفل ل 9400 شخص 

في وضعية صعبة.

وما يمكن أن نؤكده، هو أنه في هذه الفترة، لم يصب أي شخص، 
األطر  من  وكذلك  املستفيدين،  النزالء  من  بهم  املتكفل  من  سواء 

واملستخدمين.

إستباقية  برؤية  اإلشتغال  يتم  التي  املشاريع  من  كذلك  البرنامج 
ووقائية لألطفال اللي هما في وضعية صعبة:

إطالق برنامج »والدنا« إلحداث األجهزة الترابية املندمجة لحماية 
تنزيل  الوزارة  تواصل  املعنيين،  الفاعلين  كل  مع  بشراكة  الطفولة، 
هذا البرنامج على مستوى التراب الوطني، فبعد تجربة 8 مراكز، اليوم 
سننتقل إلى 10 مراكز أخرى إضافية، من أجل إحداث مراكز مواكبة 
حماية الطفولة، واللي هاد املراكز أهم ما فيها، برنامج »والدنا« أهم ما 
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يحققه هو اإللتقائية بين كافة املتدخلين على املستوى اإلقليمي، يعني 
اللجنة، هادي ما�سي لجنة اللي كتشتاغل على مستوى مركزي ولكن 
اللجان اللي كتشتغل على مستوى إقليمي وفي قضايا الطفولة نحن 
أحوج ما نكون إلى إطارات لإللتقائية من أجل أننا نحققوا النجاعة 
املستوى  على  ولوالدنا  ألطفالنا  حماية  املطلوبة  األهداف  ونحققوا 

الوطني.

برنامج دعم األرامل هذا  الدعم اإلجتماعي،  لبرامج  بالنسبة  إذن 
من البرامج املهمة اللي اليوم في إطار صندوق دعم التماسك اإلجتماعي 
بالدنا تحقق واحد يعني الهدف مهم في التضامن مع هذه الفئة اللي 
هي فئة النساء األرامل واليوم نسبة املستفيدات 106 آالف و675 إمرأة 
اللي هي حاضنة ألطفالهم استفادوا من هذا الصندوق واملبلغ  يعني 
املالي املخصص أو الذي تم تخصيصه 2 داملليار و560، وبالتالي فهاد 

اإلستفادة األرامل تتطور تقريبا كل سنة ب37%.

برنامج الدعم اإلجتماعي لألشخاص في وضعية إعاقة، تعلمون أن 
صندوق دعم التماسك اإلجتماعي يخصص يعني جزء مهم من موارده 
لألشخاص في وضعية إعاقة سواء بنسبة التمدرس اليوم 13 ألف طفل 
معاق كيستفادوا من هاد الصندوق بمنح تعطى يعني في إطار التكوين 
ديالهم والتأهيل ديالهم من أجل تحقيق إدماجهم ودمجهم في املستقبل.

كذلك املشاريع املدرة للدخل 1730 مشروع مقبول بواحد املبلغ 
ديال 60 ألف درهم لكل مشروع، 41 ألف مستفيد من املعينات التقنية 
لألشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى تعزيز شبكة مراكز اإلستقبال 

والتوجيه لألشخاص في وضعية إعاقة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيدة الوزيرة، نمر إلى املناقشة أعطي الكلمة لفريق العدالة 
والتنمية تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

عينرئب عيسلد عمر عحمين:

بسم هللا عيرحمن عيرحلم.

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدة عيوزيرة عملحت7مة،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

في إطار  العدالة والتنمية  الكلمة بإسم فريق  أتناول  يشرفني أن 
التعقيب على جوابكم السيدة الوزيرة بخصوص سؤال خطة الوزارة 
لتجاوز تداعيات جائحة كورونا وسبل تطوير البرامج وسياسة القطاع.

السيدة الوزيرة املحترمة، لقد استمعت إلى جوابكم بإمعان شديد 
وال يملك وكل منصف عادل إال أن يثمن هذه البرامج وهذه السياسات، 
فأنتم تدبرون أصعب وأعقد قطاع في أصعب الظروف التي تمر بها 

باللقاح  علينا  يمن  وأن  الوباء  عنا هذا  يرفع  أن  فنسأل هللا  بالدنا، 
والدواء.

يسمح  املبذولة  املجهودات  هذه  رغم  املحترمة،  الوزيرة  السيدة 
اللي أنا أتقاسم معكم بعض املالحظات املرتبطة بالواقع، ألن الواقع 
ال يرتفع، فالحاجيات كثيرة جدا والواقع البد له أن يطالبكم السيدة 
ألن  املستهدفة،  الفئات  بهذه  لإلهتمام  الجهود  بمضاعفة  الوزيرة 
أهم هؤالء الناس يتساءلون ويريدون يعني ما هي أسر هذه البرامج في 
الوزيرة  السيدة  واملستفيدين؟  املستفيدات  نسبة  هي  وكم  حياتهم؟ 

املحترمة أرجو مضاعفة الجهود بخصوص اإلجراءات التالية:

املنح  من  واملستفيدين  املستفيدات  عدد  من  الرفع  أوال-املرجو 
لألشخاص في وضعية إعاقة مع مراعاة العدالة االجتماعية؛

ثانيا-الرفع من قيمة الدعم؛

ثالثا-تبسيط املساطر للحصول على هذا الدعم، وأهنئكم السيدة 
الوزيرة على تبسيط املسطرة خاصة في حصول األشخاص على بطاقة 

معاق.

رابعا-الرفع من أجور العامالت والعاملين بدور الطالبة والطالب 
الدولة  بقطاعات  إدماجهم  على  والعمل  االجتماعية  الرعاية  ودور 

والجماعات الترابية مع االحتفاظ بهم في عملهم؛

خامسا-الرفع من املنح املقدمة لدور الطالبة والطالب فأغلب هذه 
املؤسسات تراكمت عليها ديون كثيرة إقليم ميدلت نموذجا؛

املغربية  للمرأة  االقتصادي  للتمكين  الجهود  سادسا-مضاعفة 
عموما؛

سابعا-السيدة الوزيرة املحترمة نحن على أبواب فصل الشتاء املرجو 
االهتمام بالفئات الهشة التي ال مأوى لها لحمايتها من البرد القارس 
وآثاره السلبية على صحة هذه الفئة، وكذلك أثير معكم السيدة الوزيرة 
املحترمة يعني ظاهرة التسول التي نراها عند املدارات وفي العديد من 
املناطق البد السيدة الوزيرة وهذا امللف ليس مهمة قطاعكم لوحده 
تعبئة مجتمعية ملحاربة هذه  يعني  تكون هناك  أن  ولكن يجب على 
في  الظاهرة خاصة في صفوف األطفال والشيوخ وكذلك األشخاص 

وضعية إعاقة؛

أعضاء  ولكافة  خاللكم  من  املحترمة،  الوزيرة  السيدة  وأخيرا، 
من  كثير  هناك  ألن  تلتفتوا،  وال  واعملوا  امضوا  املوقرة  الحكومة 
التبخيس وكثير من التسييس ونريد منكم أيضا أال تلتفتوا حتى للذين 

يمدحون ألن العاقبة واحدة، والسالم عليكم ورحمة هللا.

عيسلد ائيس علجلسة:

األصالة  لفريق  الكلمة  أعطي  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
واملعاصرة، تفضلوا السيد النائب املحترم.
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عينرئب عيسلد عبد عيرحلم وععمرو:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين،

عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدة عيوزيرة عملحت7مة،

زملالت1 زمالئ1 عينوعب عملحت7مين،

السيدة الوزيرة، في الواقع استمعت إليكم بإمعان وما عندنا إال في 
الواقع نثمنو هاديك املسائل اللي قلتو لو كنت كنلقاها على أرض الواقع، 
ولكن على أرض الواقع كنلقى العكس، السيدة الوزيرة الحكومة فشلت 
في التنزيل ديال البرنامج ديالها ال سيما فيما يتعلق بإرساء التلقائية 
الرعاية  تنظيمات  وتقوية  العمومية  االجتماعية  السياسات  وتكون 

االجتماعية والطفولة والفئات الهشة.

وهنا السيدة الوزيرة البد من اإلشارة إلى الخطاب امللكي السامي 
بمناسبة الذكرى 19 لتربع صاحب الجاللة على عرش أسالفه املنعمين 
في يوم 29 يوليوز 2018، حيث قال حفظه هللا:«ليس من املنطق أن 
100 برنامج للدعم والحماية االجتماعية من مختلف  نجد أكثر من 
األحجام وترصد لها عشرات املليارات من الدراهم مشتتة بين العديد 
من القطاعات الوزارية واملتدخلين العموميين، وباإلضافة إلى ذلك فهي 
تعاني من التداخل ومن ضعف التناسق فيما بينها وعدم قدرتها على 
استهداف الفئات التي تستحقه، فكيف لهذه البرامج في ظل هذا الوضع 
انتهى  أثرها«  يلمسوا  املواطنين وأن  بفعالية لحاجيات  أن تستجيب 

كالم صاحب الجاللة، نصره هللا.

السيدة الوزيرة، كذلك اللي أكد هو السيد رئيس املجلس األعلى 
للحسابات أمام البرملان يوم 23-10-2018 على أنه بان على أنه من 
خالل التقرير ديالو الفشل الذريع في هاد القطاع اإلجتماعي واللي كيبين 
هاد ال�سي كولوا هو الناس ما كيلمسوش هاد املسائل اإلجتماعية عن 
قرب، هاد ال�سي قليل قليل بزاف كاع يعني الناس ما كتلمسيوش باش 
يمكن يحسوا به يعني، ثانيا املشكل العويص الكبير في ما بين الحكومة 
القطاع  فهاد  بينهم  فيما  املتدخلين  ديال  الخمسة  واحد  تقريبا  هو 
السيدة  كايبانليكش  ما  واش  كيغرب،  �سي  كيشرق  �سي  االجتماعي، 
الوزيرة على أن هذا هدر ديال املال العام كل واحد يعني اللي جاتوا على 

كانتو هو كيديرها.

ديالكم  للوعود  نم�سي معاك مباشرة  أنا غادي  الوزيرة،  السيدة 
في البرنامج الحكومي لتخصيص %7 اللي كنتوا تتهضروا عليها ديال 
برامج  اإلدارات،  مجموعة  في  الولوجيات  مراعاة  الشغل،  مناصب 
الوطنية،  املخططات  في  اإلعاقة  بعد  دعم  تفعيل  وإعالمية،  تربوية 
األشخاص املسنين بكل أسف غياب التدخل ديالكم لضمان الكرامة 
ديالهم والحقوق ديالهم، هادي التقارير الوطنية كتقول على أنه 70% 

من املسنين ما كيستافدوش من معاش ديال التقاعد، وأين تحسين 
السيدة الوزيرة، تحسين ظروف التمدرس ديال األطفال في وضعية 
التقنية  املساعدة  خاصة  األجهزة  بعض  اقتناء  خالل  من  إعاقة؟ 
أخرى باش تشجعهم على اإلندماج املنهي في األنشطة املدرة للدخل، 
في الواقع أ السيدة الوزيرة، أما عن القضية كورونا زادت من أزمة 
البطالة، بالطبيعي في البالد ولحقتها أضرار اقتصادية كبيرة وإجتماعية 
األسرة  قطاع  على  املستعجل  من  وكان  الهشة،  بالفئات  وخصوصا 
والتضامن والتنمية اإلجتماعية باش دير واحد الخطة آنية للمواكبة 

على املستوى اإلجتماعي.

السيدة الوزيرة، عندنا بزاف ما يتقتل ولكن مع األسف كنطلبوا 
العناية باألطفال في وضعية هشة اللعناية باألشخاص املسنين، واللي 

هو اإلهتمام بالنساء ديال العالم القروي السيدة الوزيرة باش يمكن..

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة ألحد النواب عن فريق 
التجمع الدستوري، تفضلوا السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة خديجة عيزير 1:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، ال يمكن أن ننكر املجهودات التي تقوم بها وزارتكم 
وكذا باقي القطاعات االجتماعية، إال أنه كذلك ال يمكن أن ننكر على أن 
ترتيب املغرب ضعيف جدا على مستوى التنمية اإلجتماعية، السيدة 
للثغرين  املحاذية  املناطق  لنساء  الحكومة  أعدت  ماذا  ترى  الوزيرة، 
املصدر  أن  إغالقهما، علما  إلى  بعد  ومليلية خاصة  املحتلتين سبتة 
دالرزق الوحيد لهاد النساء واللي العدد ديالهم كثر هي هاذين البابين، 
ثم السيدة الوزيرة، هل هناك من بديل حقيقي لصون هاد العيش 
والحفاظ عليه والحفظ دالكرامة ديالهم؟ ثم ماذا عن مناهضة العنف 

ضد النساء الذي تفاقم خالل ظروف الحجر الصحي؛

على مستوى حماية الطفولة؟ السيد الوزيرة، أين الحكومة من 
مشروع مواكبة األطفال أو الطفولة، خاصة أن املغرب اعتمدت داك 
الخطوة د السياسة مندمجة؟ ثم قلنا السيدة الوزيرة، على أن برنامج 
»أوالدنا« والدنا السيدة الوزيرة، خرجوا الشارع بعد ما تم جمعهم في 
بداية الجائحة، راهم اليوم خرجوا للشارع، راهم اليوم على امتداد 
أنهم  أجل  من  الفرص  ويتحايلون  يتصيدون  املتوسط  طنجة  ميناء 
املدن  في كل  اليوم  الوزيرة، والدنا  السيدة  األخرى،  للضفة  يهاجروا 

منتاشرين.

كذلك  كاين  املتسولون،  كاين  الشارع  وضعية  في  األشخاص 
املشردون، اليوم كاين واش عندها الوزارة أو الحكومة سياسة باش 

تكون عندنا مدن خالية من هاد األشخاص؟
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ثم إننا في فريق التجمع الدستوري نؤكد على ضرورة تعميم التغطية 
اإلجتماعية وكذا تعميم التأمين اإلجباري على املرض ثم التعويضات 
العائلية لكافة األسر املغربية وال أن�سى أشخاص في وضعية إعاقة، وماذا 
عن تفعيل القانون أو اإلطار التعاقدي؟ اللي باش أنه يمنح لهم الفرصة 
باش يشتغلو داخل القطاع الخاص اللي لم ير النور بعض والوزارة لم 

تتفاعل معه بعد، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

الكلمة للفريق االستقاللي  النائبة املحترمة، أعطي  شكرا السيدة 
للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم مشكورين.

عينرئب عيسلد طراق قديري:

أشرف  على  وعيسالم  وعيصالة  عيرحلم،  عيرحمن  هللا  بسم 
عملرسلين.

عيسلد عيرئيس،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مون،

تعيد  ديالكم  الحكومة  على  املفروض  من  كان  الوزيرة،  السيدة 
النظر في السياسات املتبعة في القطاع االجتماعي، اللي أبانت الجائحة 
عن مدى الهشاشة ديالو وعدم القدرة ديالو على االستجابة لحاجيات 
هاد الفئات املعنية، وإعطاء التضامن البعد ديالو الدستوري والتنمية 
الحقوقية  الحماية  وضمان  الحقيقي  ديالها  املدلول  االجتماعية 
واالجتماعية واالقتصادية لألسرة ووحدتها واستقرارها بعد ما عرت 
السياسات  تدبير  في  الحكومة  إخفاق  وفضحت  املستور  الجائحة 
العمومية املتعلقة بالقطاع االجتماعي وعجزها عن حماية األشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة والفئات املهمشة من تداعيات هذه الجائحة 

على حياتهم اليومية ومتطلباتها.

السيدة الوزيرة، إن الوضعية املتأزمة التي تعاني من فئات عريضة 
مأوى  بدون  واألشخاص  واملسنين  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
واألطفال املهملين في ظل جائحة كورونا، تسائل السياسة الحكومية عن 
اإلجراءات املتخذة لتفعيل السياسات املوجهة لهذه الفئات، خاصة 
فيما يتعلق بمعالجة األوضاع الهشة وإعادة تأهيل املعاقين وإدماجهم 
االقتصادية  بالحقوق  التمتع  من  وتمكينهم  االجتماعية  الحياة  في 

واالجتماعية املتعارف عليها دوليا.

كما أن هذه الوضعية تسائل الحكومة في آخر سنة من عمرها عن 
مدى التزامها بتنفيذ تعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي، بخصوص 
دعم الفئات الهشة واملحتاجة، في غياب استراتيجية محددة األهداف 
والوسائل الستهدافها بشكل أكثر إنصافا ونجاعة ودون اعتماد رؤية 
واضحة املعالم تضمن االلتقائية واندماجية السياسات االجتماعية 
وتكاملها، األمر الذي أدى إلى فشل التدابير والبرامج املبنية على سياسات 

قطاعية مطبوعة بالعشوائية واالرتجال وانعكاسها سلبا على شرائح 
اجتماعية واسعة لتزداد فقرا وهشاشة وإقصاء لتظل تعاني في صمت 
والالمباالة  اإلهمال  مظاهر  مختلف  من  والعامة  الخاصة  حياتها  في 
والتهميش، بما فيها أساسا سوء التغذية واألمراض املزمنة واألمراض 
النفسية وغيرها من املظاهر التي تمس الكرامة، فتضطر فئات عريضة 
للجوء إلى التسول لكسب على لقمة العيش، هاد الظاهرة اللي تفشات 
في اآلونة األخيرة في جل األقاليم من ضمنها إقليم برشيد اللي كنتشرف 

بالتمثيل ديالو.

عليكم  عولت  التي  االجتماعية  الفئة  هذه  إن  الوزيرة،  السيدة 
إلخراجها من الوضعية املتأزمة التي تعاني منها ال ينبغي النظر إليها بعين 
الرحمة والرأفة في تدبير سياسات عمومية فقط، بل يجب التعامل 
معها من منطلق حقها الدستوري في التمتع باألمن والحرية والكرامة 
واملساواة وتكافؤ الفرص والعدل واإلنصاف وجميع مقومات العيش 

الكريم.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، أعطي الكلمة للفريق الحركي السيدة 
النائبة املحترمة مرة ثانية.

عينرئبة عيسلدة يللى أحكلم:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، كنشكروكم على املجهودات اللي كتقدموها على 
رأس الوزارة ونثمنها ولكن اسمحوا لي السيدة الوزيرة أن أقول لكم 
أن وزارتكم عندها سمية كبيرة وتعنى بمجاالت متعددة منها التضامن 
والتنمية االجتماعية، املرأة، الطفولة، األشخاص املسنين، األشخاص 
في وضعية إعاقة واألسرة، هي فئة عريضة تمثل شريحة واسعة من 
مجتمعنا وتحتاج لعناية ورعاية خاصتين، ولكن السيدة الوزيرة، هل 
أنتم راضون على املجهود أو على ما تقومون به على رأس الوزارة؟ ال 
أعتقد أن أحدا الحظ حضورا متميزا لوزارتكم التي كان من املفروض أن 
تكون في صدارة مواجهة الوباء بكل الطرق املمكنة، خاصة التحسيسية 
الفئات  معاناة  وتحتوي  الصعاب  تذلل  وبإجراءات  منها  والتواصلية 

الهشة، حتى خرجاتكم السيدة الوزيرة، هي قليلة إن لم نقل منعدمة.

إستراتيجية القطب اإلجتماعي 2017-2021 من بين البرامج اللي 
فيها برنامج مغرب التمكين الذي يروم اإلدماج اإلقتصادي واإلجتماعي 
للنساء لم يقدم في املجلس الحكومي إال بتاريخ 2020/09/9 باهلل عليكم 
السيدة الوزيرة، متى ستستفيد هذه النساء؟ شحال باقي كاع فعمر هاد 
الحكومة هادي ونحن مقبلين على 2021؟ ملاذا هدر زمن اإلصالح؟ واش 
كتعطلوا غير حين يتعلق األمر بالنساء؟ وأستحضر العامالت في معابر 
سبتة ومليلية اللي ما لقاوا ما ياكلوا السيدة الوزيرة هما ووليداتهم، 
آش قدمتوا لهم؟ ناهيك عن الوضعية املزرية اللي كيعيشوها أطفال 
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نصار  بني  ميناء  محيط  في  وخاصة  اململكة  ربوع  جميع  في  الشوارع 
الناظور، وزارتكم السيدة الوزيرة سميتها وزارة التضامن وكان باإلمكان 
أن يكون التضامن هو املنهج الوحيد للوزارة إبان وبعد الجائحة، لكن 
أنه لم يبقى ملغرب التضامن إال أن يتضامن مع هذه الوزارة  يبدوا 

الغائبة فعال سياسيا واجتماعيا ومالية، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

أعطي الكلمة للفريق اإلشتراكي السيدة النائبة املحترمة عن الفريق 
اإلشتراكي، تفضلوا.

عينرئبة عيسلدة عيسعدية بنسهلي:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة عملحت7مة،

عيسلد ائيس علجلسة:

آ السيد النائب املحترم، تفضلي السيدة النائبة املحترمة.

عينرئبة عيسلدة عيسعدية بنسهلي:

عيسلد عيرئيس،

عيسلدة عيوزيرة عملحت7مة،

كفريق اشتراكي نعتبر على أن املهام التي تنهض بها وزارتكم هي مهام 
جسيمة وكبيرة جدا، ألن األسرة واملرأة والطفولة وذوي اإلحتياجات 
هادو هما املرآت اللي من خاللها كيتعكس مدى تحقيق مؤشر التنمية 
املنشودة، هي اللي كتعكس مدى تحقق الكرامة اإلنسانية، هي اللي 
كتعكس مدى نجاعة وفعالية البرامج الحكومية، ولكن لألسف على 
أهمية هذه الوزارة التي تنهضون بمسؤوليتها فإن البرامج والسياسات 
املنتهجة دائما تتعامل معها كوزارة من درجة ثانية أو ثالثة، وهذا يظهر 
بامللموس بامللموس في اآلثار ديال هاد الوزارة على الواقع اإلجتماعي 
والواقع اإلقتصادي لهذه األسر، على الوضعية الهشة وعلى الهشاشة 
وعلى العنف وعلى الظلم الذي يطال العديد من الفئات اإلجتماعية 
التي تنتمي إلى هذا الوطن العزيز، هناك عامالت، كساالت في الحمام 
يشتغلن عامالت يشتغلن في املنازل، حينما جاءت الجائحة بتداعياتها 
بلدنا،  في  الفقر  وازداد مؤشر  والفقر  الهشاشة  في غياهب  بهم  زجت 
هذا  كيرتفعش  ما  واقع  هذا  واملتسوالت  باملتسولين  الشوارع  غصت 
واقع ال يمكن أن تفنذه البرامج على أهمية هذه البرنامج، أنا أحييكم 
على الجرأة في تقديم هذه البرامج، ولكن تبقى داخل سياسة محدودة 
اليوم هو أن نقطع  اليوم، املطلوب  ترقيعية لواقع مأزوم، املطلوب 
الدابر مع هذه السياسات املحدودة اآلثار، هي أن نبتكر حلول جديدة 
ملغرب جديد، جاللة امللك، أعزه هللا، كان عندو الجرأة أنه شخص 
الحماية  كنعتبر  أنا  اإلجتماعية  بالحماية  قال  وأنه  اإلختالالت،  هاد 

اإلجتماعية هي العنوان الكبير املؤطر ألي نهضة تنموية وألي نموذج 
تنموي، شكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

السيدة  واإلشتراكية  للتقدم  النيابية  للمجموعة  الكلمة  أعطي 
النائبة تفضلوا.

عينرئبة عيسلدة ثرير عيصقلي:

شكرع عيسلد عيرئيس،

السيدة الوزيرة، لقد جعلت الرؤية املستنيرة لجاللة امللك، بالدنا 
الناحية  من  كورونا  أزمة  مواجهة  في  عقالنية  األكثر  الدول  بين  من 
الصحية وأيضا اإلجتماعية ال سيما أثناء الحجر الصحي الكامل، ولكن 
السيدة الوزيرة املرأة املغربية كانت مستبعدة من الدعم املخصص 
فقط لرب األسرة بالرغم من أنها الركيزة األساسية في عدد من العائالت 
الشعبية وتعمل النساء في قطاعات جوهرية في التعليم وفي الصحة 
حيث هن %67 في املستشفيات كممرضات وطبيبات وعامالت تقنيات 
مجاالت  في  املهيكل  الغير  القطاع  في  ويعملن  وغيرها،  النظافة  في  أو 
البيوت وفي الشوارع لبيع الخبز والفطائر من أجل لقمة  مختلفة في 
والفالحة،  التعاونيات  في  يعملن  القروي  العالم  في  والنساء  العيش، 
ونتذكر بؤرة اللة ميمونة اللي تعرضوا للمرض من أجل الحصل على 
القوت لكن ماذا قدمتم السيدة الوزيرة؟ ما سمعنا والوا اشنو قدمتوا 
لهاد النساء؟ ال حماية إجتماعية وال دعم والعنف األسري اللي قاصاوا 
منو عاشوه في الصمت والالمباالة في الوقت اللي البطالة زادت أكثر عند 
النساء، النساء السيدة الوزيرة يتحملوا كل العبء داخل ديورهم، هن 
يقمن بالواجب مع األطفال وكذلك املسنين واألشخاص املعاقين داخل 
البيوت وليس لهن أي اعتراف بمكانتهم ونعتبر في التقدم واإلشتراكية 
املشروع  الحق  وتنفي  تضغط  السائدة  هي  تقليدية  الرؤيا  تبقى  أن 

والدستوري لهن للحماية اإلجتماعية واملناصفة واملساواة، وشكرا.

عيسلد ائيس علجلسة:

شكرا النائبة املحترمة، من بعد ما استمعنا لجميع تدخالت ديال 
من  تبقى  فيما  تفضلوا  للرد،  الوزيرة  للسيدة  الكلمة  أعطي  الفرق، 

الوقت.

عيسلدة جمللة عملصلي، وزيرة عيتضرمن وعيتنملة عالجتمرعلة 
وعملسروعة وعألسرة:

شكرع عيسلد عيرئيس عملحت7م،

عيسلدعت وعيسردة عينوعب عملحت7مين،

بداية أتقدم بالشكر للسيدات والسادة النواب الذين ثمنوا عمل 
الوزارة وثمنوا املجهودات املبذولة، أكيد أننا عندما نناقش إشكاليات 
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بعض الفئات ببالدنا فنحن أمام عجوزات إجتماعية تراكمت من تدبير 
حكومات متعاقبة، باش ما نجيوش اليوم ونقولوا هذا، نحمله لهذه 
الحكومة، هذه تدبير ديال حكومات متعاقبة عطاتنا نتائج ها احنا اليوم 
كنشوفوا بعض آثاره، أما القول بأن وزارة التضامن و بأن هاد الفئات 
لم يبذل أي مجهود معها، فكنظن أنهم ماخصش ال ينبغي أن املنطق 
دالسياسة أو منطق ديال البعض كيفاش كيشوف السياسة وكيفاش 
كيشوف املعارضة أنه يحاول يسود الصورة، ويقول ليس هناك منجز، 
اليوم أنا تكلمت بلغة األرقام ولم أتكلم بخطاب يعني هكذا فيه النظري، 
ولكن مشيت وتكلمت بمقاربة األرقام لنؤكد أن الوزارة خذات أكثر 
ففترة الحجر الصحي فقط 50 إجراء، الحكومة اتخذت 400 إجراء في 
فترة الحجر الصحي ملواكبة املغاربة، ما يمكنش لنا نفيوا املجهود الكبير 
الذي بذل من خالل الصندوق واللي جاللة امللك برؤيته اإلستباقية 
تم إعطاء يعني األوامر لتفعيل هاد الصندوق واللي استفدات منو 5 
داملاليين أسر، فيهم من غير األجراء مليون أجير، فيهم %20 نساء، 20% 

من اللي استفادوا نساء معيالت لألسر من هذا الصندوق؛

الوزارة واشتغلنا عليه  في  اليوم أهم جواب قمنا به  أنه  أضيف 
هو إخراج برنامج »مغرب التمكين« هاد البرنامج هو جواب وطني اللي 
اشتغلنا عليه ألشهر يتفاعل مع البرنامج الحكومي، نعم، يتفاعل مع 
إلتزاماتنا الحكومية وإلتزاماتنا كذلك الدولية في مجال النهوض بحقوق 
النساء، وهاد البرنامج فيه جواب عملي من أجل ضمان اإللتقائية بين 
في  نساهموا  نعطيوا  باش  واملتدخلين  والفاعلين  املؤسسات  مختلف 
رفع نسبة مشاركة النساء في الحياة اإلقتصادية، هاد النسبة اليوم 
مشاركة  ل30%  نوصلوا  أننا  كنطمحوا  اليوم   19% كتجاوزش  ما 
النساء وأكيد املدخل اإلقتصادي هو مدخل مهم ملواجهة الهشاشة، 
ألن املقاربة اللي كنشتغلوا عيها مقاربة حقوقية، تقوية القدرات تقوية 
اإلمكانات باش النساء ديالنا دائما املرأة املغربية كانت عندها مكانة 

وغتستمر عندها مكانة التي تليق بها؛

إذن مغرب التمكين وحرصنا على التنزيل الترابي عبر عقد شراكات 
مع الجماعات وفي اليوم الوطني للمرأة املغربية تم تخصيص جزء من 
هاد اليوم لتوقيع اتفاقيات مع مجالس جهات ومع جماعات خاصة 
فيهم وضعية خاصة  عندهم  للنساء  وجرادة  الناظور  إقليم  جماعة 

ناتجة على الظروف اللي كتعرفوها جميعا، هذا بالنسبة للنساء.

طبعا في قضايا العنف ال يخفى عليكم أننا كنشتغلوا اليوم توفير 65 
فضاء ما�سي أمر سهل كذلك كنشتغلوا على برنامج املواكبة ودالحماية.

بأطفال  غاصة  الشوارع  بأن  القول  األطفال  لألطفال  بالنسبة 
الشوارع، خصنا نكونوا شوية يعني ما نتكلموش بانطباعات احنا في 
البرملان ما نتكلموا �سي بانطباعات ولكن نتكلموا ب يعني أقرب إلى الواقع 
باش نقولوا األطفال، اليوم في املغرب تبذالت مجهودات كبيرة وكبيرة 
جدا وفي هاد املجهودات التي تبذل نحرص على اإللتقائية بين مختلف 
املتدخلين، برنامج »والدنا« األجهزة الترابية املندمجة هي جواب كيفما 

قلت فيه كافة املتدخلين التضامن، التربية الوطنية، الصحة، مختلف 
الفاعلين الداخلية عبر املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكتنظم على 
مستوى األقاليم، اليوم عندنا 6 األقاليم بلجانها اإلقليمية وهي دعوى 
ملزيد من التفعيل، يعني احنا مستعدين ملزيد من إحداث مراكز املواكبة 
تجهيزها وتأهيلها باش تكون موجودة باش تحقق حلقت الوصل بين 
مختلف املتدخلين، قضايا الطفولة ما�سي قضايا داملزايدات، طلقنا 
النيابة  خطة وطنية ملنع استغالل األطفال في التسول أطلقناها مع 
العامة وإلى حدود فبراير تم يعني سحب 96 طفل وطلقناها في مدينة 
هي  الرباط  مدينة  أن  تعلمون  تمارة،  الرباط سال  هي  اللي  نموذجية 
مدينة اللي فيها يعني توجيهات ملكية بأنها مدينة بدون أطفال الشوارع، 
فهاد املدينة برنامج مدن بدون أطفال الشوارع كنعتبرها من البرامج 
املهمة ولهذا تم تخصيص دعم ديال 20 مليون ديال الدرهم للتعاون 
الوطني لتجهيز مراكز جديدة لإلسعاف اإلجتماعي، اإلسعاف اإلجتماعي 
مهم جدا، كنتكلموا على التدخالت الصحية وكان معنا وزير الصحة 
واألهمية ديالها ال تقل عن الخدمة اإلجتماعية واإلسعاف اإلجتماعي ال 
يقل أهمية، داك الطفل ملي كنتدخلوا في الساعات األولى اللي كيكون 
لظرف معين اختار يعني يخرج من األسرة ديالوا أو ال ما عندوش أسرة، 
النتائج كتكون أهم من أننا نتأخروا، وبالتالي أنا بالنسبة لي اإلسعاف 
اإلجتماعي ال يقل عن اإلسعاف الطبي، وبالتالي التعزيز ديالوا وتعزيز 

شبكاته في املدن أمر مهم.

مسألة أخرى ال يمكن أن نتصور بأن السياسة اإلجتماعية اللي 
كنقوموا بها غادي تكون بعيدة عن برامج الجهات والجماعات الترابية، 
وبالتالي احنا اليوم نفتح أبوابنا للشراكة مع الجماعات الترابية فكل 
السادة  أيها  السيدات  أيها  اإلجتماعية  القضايا  ألن  القضايا،  هاد 
عرضانية  أفقية  قضايا  هي  اإلجتماعية  القضايا  املحترمون،  النواب 
فيها التداخل فيها قطاعات حكومية كلها القطاعات الحكومية وفيها 
مع  الشراكة  بأهمية  نؤمن  ونحن  املدني،  املجتمع  وفيها  املؤسسات 
التشاركية،  الديمقراطية  على  تكلم  الدستور  ألن  املدني  املجتمع 
وبالتالي أي عمل مع املجتمع املدني، اليوم طلقنا مبادرة من أجل يعني 
دعم الجمعيات التي تشتغل على املستوى الترابي خاصة في القضايا 
اللي عندها عالقة باألشخاص في وضعية الشارع باملسنين بالنساء في 
وضعية صعبة وتخصص واحد املبلغ ديال 15مليون درهم لدعم هذه 

الجمعيات لتشتغل في هذه املشاريع.

طبعا اليوم الحديث على اإلعاقة، اإلعاقة خصنا نعتز نعتز ونفتخر 
بأن بالدنا خصت 200 منصب كل سنة لألشخاص في وضعية إعاقة، 
واليوم رغم األزمة ورغم الخصاص اللي كاين، الحكومة بقيت ملتزمة 
بهذه املناصب، ونحن اليوم نشتغل في إطار اللجنة املكلفة يعني واللجنة 
على مستوى رئاسة الحكومة لتنزيل هذه املباراة، هذا في حد ذاته البد 
أنه يلقى اإلشادة الالزمة والتثمين الالزم، أن بالدنا رغم الصعوبات 
اللي كاينة في املناصب املالية وأنتم تعلمون كل هذا الحكومة أبقت 
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على 200 منصب مخصصة لألشخاص في وضعية إعاقة، وهذا واحد 
األمر مهم جدا ألنه كيساهم في إدماج هذه الفئة اللي اليوم الحمد هلل 
بالدنا قطعت أشواط مهمة، صندوق التماسك اإلجتماعي ما يقدمه من 
خدمات ذكرتها وغنعاود نأكد عليها في التمدرس، في املعينات التقنية، 
في املشاريع املدرة للدخل، هادي أعمال كبرى أعمال كبرى خصنا نعتز 
بها ونفتخر بها وطبعا احنا اليوم مع وزارة التربية الوطنية نشتغل في 
برنامج مشترك لتعزيز التربية الدامجة، تعزيز تربية الدامجة هو عنوان 
لتشارك وتعاون اليوم ما بين وزارة التضامن ووزارة التربية الوطنية، 
وقريبا إن شاء هللا غتوقع فيه اتفاقية وغيدار فيه برنامج تنفيذي لرفع 
نسبة األطفال املستفيدين من التمدرس اللي هما في وضعية إعاقة من 
املدارس العمومية يعني من التعليم العمومي بشكل عام، وكذلك من 
التعليم الخاص نظرا ألن القانون اإلطار كيعطيهم يعني هاد اإلمكانية 
للمدرسة  للولوج  فرصة  يعني  إعطاءهم  في  اإلمتياز  هاد  وكيعطيهم 

العمومية.

كذلك اليوم، نشتغل مع وزارة الشغل ومع الوكالة الوطنية إلنعاش 

التشغيل على تفعيل يعني مبدأ يعني اإلشتغال في القطاع الخاص ما 

يمكنش فقط نتكلم على الوظيفة العمومية وعلى %7 خصنا كذلك 

نتكلم على دور القطاع الخاص في تشغيل أشخاص في وضعية إعاقة 

وزارة  وبين  بينا  إلتزام وإشتغال  اتفاقية ومحض  هذا كذلك محض 

النسبة،  لرفع هذه  اللي هي تحت وصايتها  يعني واملؤسسات  الشغل 

وبالتالي فبالدنا اليوم الحمد هلل قطعت أشواط مهمة، املسنين اليوم 

مقاربات  إطار  في  دائما نشتغل  هناك سياسة عمومية مندمجة ألن 

تشاركية، ونختم السيد الرئيس السيد الرئيس صافي قطعتي؟ شكرا 

السيد الرئيس، شكرا لكم على اهتمامكم وعلى تتبعكم.

عيسلد ائيس علجلسة:

الوقت كما  تعامالت مع  الوزيرة  السيدة  الوزيرة،  السيدة  شكرا 

يجب، ألنها مرات من البرملان، كنشكروا السيدة الوزيرة وبهذا نكون قد 
أنهينا جدول أعمالنا لحصة األسئلة الشفهية، شكرا للجميع، افعت 

علجلسة.
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	-	مشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020؛
	-	مشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، الموقع بعشق آباد في 23 سبتمبر 2019؛
	-	مشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليو 2019؛
	-	مشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019؛
	-	مشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا)في 11 فبراير 2019؛
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية التالية:

	محضر الجلسة السابعة والخمسين بعد المائتين
	- التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة.
	- الصحة؛
	- الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالقطاعات الحكومية التالية:


